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BEVEZETÉS 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I.3.) 

OGY határozattal (1/2014. (I.3.) OGY határozat) az Országgyűlés elfogadta a Magyarország fejlesztési és 

területfejlesztési célkitűzéseit 2030-ig meghatározó átfogó fejlesztési dokumentumot. 

Az Országgyűlés az 1/2014. (I.3.) OGY határozat 8. pontjában felkérte a Kormányt, hogy kísérje 

figyelemmel a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban (OFTK) 

meghatározott célok és prioritások megvalósulásának folyamatát és háromévente adjon tájékoztatást 

megvalósításáról, valamint szükség esetén kezdeményezze felülvizsgálatát.  

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) ennek megfelelően az érintett szakterületek, így minisztériumok, 

egyes háttérintézmények, valamint a megyei önkormányzatok, a megyei jogú városok önkormányzatai, a 

Fővárosi Önkormányzat és a kiemelt térségi fejlesztési tanácsok bevonásával 2017-ben elkészítette az OGY 

beszámolót, valamint feltárta a felülvizsgálatra vonatkozó kormányzati és területi igényeket, melyek alapját 

képezik a javasolt felülvizsgálatnak. 

A beszámoló a 2014-2016 közötti adatokat veszi figyelembe. 

A beszámoló I. kötete szerkezetében és felépítésében követi az OFTK dokumentumot, azzal a 

különbséggel, hogy a helyzetelemző és értékelő fejezetről (1. Kihívások és fejlődési esélyeinket 

meghatározó trendek) nem készült beszámoló, az egyes szakterületek, megyék és térségek helyzetének 

változását a fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulásáról szóló fejezetek tartalmazzák. Az első fejezet az 

OFTK funkcióját, keretrendszerét ismerteti. A 2. fejezet az OFTK célkitűzéseinek érvényesítését mutatja be 

a szakpolitikai stratégiákkal és fejlesztési programokkal való kapcsolódás alapján. A harmadik fejezet első 

fele az OFTK területi céljainak megvalósulásáról ad tájékoztatást, beleértve az OFTK térségek, 

térségkategóriák, a kiemelt térségi fejlesztési tanácsok és a megyei jogú városok fejlesztési céljainak 

érvényesülését. A harmadik fejezet második fele az egyes szakpolitikákra meghatározott fejlesztéspolitikai 

feladatok megvalósulását tartalmazza. A negyedik fejezet a megyék és Budapest fejlesztési irányainak saját 

fejlesztési tevékenységükben történő érvényesülését mutatja be. Az ötödik fejezet a megvalósításhoz 

meghatározott eszköz- és intézményrendszeri szempontok érvényesülését mutatja be.  

A beszámoló áttekintő táblázatok formájában (II. kötet) mutatja be az OFTK prioritások, célok és 

fejlesztéspolitikai feladatok kapcsolódását a szakpolitikai stratégiákhoz, az operatív programokhoz, a 

megyei, fővárosi és kiemelt térségi területfejlesztési koncepciókhoz, programokhoz és integrált területi 

programokhoz (ITP), valamint az operatív programok 2014-2016 közötti forrásfelhasználását az OFTK 

prioritások szerint. 

Az OFTK elfogadásától számított három év a koncepcióban foglaltak teljes körű megvalósítását nem tette 
lehetővé. A kormányzati intézkedések számos fejlesztéspolitikai feladat megvalósítását segítették, 

ugyanakkor a koncepcióban foglaltakat annak időtávja szerint 2020 és 2030 időtávban szükséges 
megvalósítani, így számos, az OFTK-ban rögzített feladat végrehajtása a következő évek feladata. Az 

egyes fejlesztéspolitikai feladatok végrehajtási státuszát a II. kötet 4-5. táblázatok mutatják be.  

E dokumentum az OFTK megvalósulásának 2014-2016 évekre vonatkozó beszámolóját tartalmazza.  
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ÖSSZEFOGLALÓ 

1. Az OFTK funkciója, helye a fejlesztéspolitikában 

Az Országgyűlés által 2014-ben elfogadott Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció (OFTK) határozza meg Magyarország fejlesztési és területfejlesztési 

célkitűzéseit, a hosszú távú jövőképet, a fejlesztéspolitikai célokat és elveket, amelyek alapján kijelöli a 

2014–2020-as fejlesztési időszak szakpolitikai súlypontjait. 

A koncepció illeszkedik a kiemelt nemzeti stratégiai tervdokumentumokhoz, kapcsolódik a szakpolitikai 

stratégiai tervdokumentumokhoz és megalapozza a fejlesztéspolitikai célú szakpolitikai programok 

tervezését és végrehajtását. Az OFTK kapcsolódik a nemzeti költségvetésből finanszírozott fejlesztési célú 

programok megvalósításához. 

Az OFTK jövőképe és célrendszere 2030-ig szól, emellett fejlesztési prioritásokat fogalmaz meg a 2014–

2020-as uniós programozási időszak fejlesztéspolitikája számára is. Ez utóbbi az Európai Unió Európa 2020 

Stratégiájához és a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó Közös Stratégiai Kerethez illeszkedik, azokhoz 

kapcsolódóan egyik fő funkciója a hazai fejlesztés- és területfejlesztési politikai keretek, célok és 

prioritások kijelölése. A dokumentum fejlesztéspolitikai céljai és elvei képezik az Európai Bizottság és 

Magyarország között a 2014-2020 közötti uniós források felhasználására kötött Partnerségi Megállapodás 

(PM) koncepcionális hátterét, megalapozzák az uniós források felhasználásra irányuló hazai operatív 

programok tartalmát, orientálják a hazai fejlesztési célú források felhasználását. 

2. Az OFTK 2014-2016. évi beszámoló készítésének indoka és módszertana 

Az Országgyűlés az 1/2014. (I.3.) OGY határozat 8. pontjában felkérte a Kormányt, hogy kísérje 

figyelemmel a Koncepcióban meghatározott célok és prioritások megvalósulásának folyamatát és 

háromévente adjon tájékoztatást megvalósításáról, valamint szükség esetén kezdeményezze felülvizsgálatát.  

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az érintett szakterületek (minisztériumok, egyes 

háttérintézmények) és területi szereplők (megyei önkormányzatok, Fővárosi Önkormányzat, megyei jogú 

városok önkormányzatai, kiemelt térségi fejlesztési tanácsok) bevonásával elkészítette a beszámolót, 

valamint feltárta a felülvizsgálatra vonatkozó kormányzati és területi igényeket, melyek alapját képezik a 

javasolt felülvizsgálatnak. 

A beszámoló a 2014-2016 közötti adatokat veszi figyelembe.  

A beszámoló I. kötete szerkezetében és felépítésében követi az OFTK dokumentumot, azzal a 

különbséggel, hogy a helyzetelemző és értékelő fejezetről (1. Kihívások és fejlődési esélyeinket 

meghatározó trendek) nem készült beszámoló, az egyes szakterületek, megyék és térségek helyzetének 

változását a fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulásáról szóló fejezetek tartalmazzák. Az 1. fejezet az 

OFTK funkcióját, keretrendszerét ismerteti. A 2. fejezet az OFTK célkitűzéseinek érvényesítését mutatja be 

a szakpolitikai stratégiákkal és fejlesztési programokkal való kapcsolódás alapján. A 3. fejezet első fele az 

OFTK területi céljainak megvalósulásáról ad tájékoztatást, beleértve az OFTK térségek, térségkategóriák, 

a kiemelt térségi fejlesztési tanácsok és a megyei jogú városok fejlesztési céljainak érvényesülését. A 3. 

fejezet második fele az egyes szakpolitikákra meghatározott fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulását 

tartalmazza. A 4. fejezet a megyék és Budapest fejlesztési irányainak saját fejlesztési tevékenységükben 

történő érvényesülését mutatja be. Az 5. fejezet a megvalósításhoz meghatározott eszköz- és 

intézményrendszeri szempontok érvényesülését mutatja be.  

A beszámoló áttekintő táblázatok formájában (II. kötet) mutatja be az OFTK prioritások, célok és 

fejlesztéspolitikai feladatok kapcsolódását a szakpolitikai stratégiákhoz, az operatív programokhoz, a 

megyei, fővárosi és kiemelt térségi területfejlesztési koncepciókhoz, programokhoz és integrált területi 

programokhoz (ITP), valamint az operatív programok 2014-2016 közötti forrásfelhasználását az OFTK 

prioritások szerint. 

Az OFTK elfogadásától számított három év a koncepcióban foglaltak teljes körű megvalósítását nem tette 

lehetővé. A kormányzati intézkedések számos fejlesztéspolitikai feladat megvalósítását segítették, 
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ugyanakkor a koncepcióban foglaltakat annak időtávja szerint 2020 és 2030 időtávban szükséges 

megvalósítani, így számos, az OFTK-ban rögzített feladat végrehajtása a következő évek feladata. Az 

egyes fejlesztéspolitikai feladatok végrehajtási státuszát a II. kötet 4-5. táblázatok mutatják be.  

3. A fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célkitűzések érvényesülése 

Az OFTK jövőképének elérése és a célok megvalósítása érdekében tett lépések a szakpolitikai 

stratégiákon és programokon, a megyei, fővárosi és kiemelt térségi területfejlesztési koncepciókon és 

területfejlesztési programokon, valamint az uniós és hazai fejlesztési forrásokkal rendelkező programokon 

keresztül érvényesülnek.  

Az OFTK célok, prioritások átfogják a fejlesztéspolitika és a területfejlesztési politika teljes spektrumát, és 

egymáshoz is számos ponton csatlakoznak. A 2014-2016 közötti megvalósulást vizsgálva az OFTK célok 

és a fejlesztéspolitikai végrehajtás között a legközvetlenebb kapcsolat a PM, amelynek az EU tematikus 

célokhoz illeszkedő célrendszere az OFTK nemzeti fejlesztési prioritásain alapul, és az OFTK legfontosabb 

területi céljai is megjelennek benne. A szakpolitikai stratégiákkal, programokkal a kapcsolat jellemzően 

kevésbé közvetlen, amellett, hogy a szakterületi célok, fejlesztési feladatok az OFTK-ban is helyet kaptak, 

a szakpolitikák saját céljaik és menetrendjük mellett haladnak. A 2.2. fejezetben bemutatott stratégiák ezért 

elsősorban tematikusan kapcsolódnak az OFTK-hoz, azzal összhangban vannak, ugyanakkor célrendszerük 

sokszor nem az OFTK tartalmából levezetett, hanem a szakterület céljai határozzák meg (a szakpolitikai 

stratégiák esetében elsősorban a 2014-2016 közötti időszakban készült dokumentumok vizsgálatára került 

sor, de az elemzés részét képezték a fontosabb 2014 előtt elfogadott koncepciók és stratégiák is). Erre utal, 

hogy a közvetlen OFTK kapcsolódás csak kevés stratégiában került bemutatásra, és akkor is főleg az 

általános célrendszeri összhang szintjén. Az OFTK kapcsolódás ezért erősítendő a jövőben a 

fejlesztéspolitikai és szakpolitikai tervezés és végrehajtás terén. 

A szakpolitikai megközelítések elsődlegessége az OFTK területi célok esetében szembetűnő. A legtöbb 

szakpolitikai stratégia, fejlesztési program nem tartalmaz területi célokat és térségi összefüggéseket, ami a 

területfejlesztési célok érvényesítését áttételessé teszi. Pozitív példaként említhető a társadalmi 

felzárkóztatás, ahol mind a szakági stratégia, mind annak cselekvési tervének és végrehajtásának (beleértve 

a szakterületet támogató operatív programot) részét képezi a területi megközelítés (hátrányos helyzetű 

térségek). Másik pozitív példa a vidékfejlesztés, ahol a szakterület átfogó stratégiájának hangsúlyos elemét 

képezi a térségi megközelítés (vidéki térségek, falvak, térségi programok), mely részben leképeződik a 

kapcsolódó hazai támogatási rendszerben és uniós finanszírozású programban, alkalmazva a hátrányos 

helyzetű térségek preferálását is. A területhez köthető beavatkozásokra építő szakpolitikai programok, így a 

természetvédelem, vagy a vízgazdálkodás esetében is megvalósul a kapcsolódás. Összességében azonban a 

szakpolitikák és szakpolitikai stratégiák OFTK területi célokhoz való kapcsolódása, „terület-érzékenysége” 

a jövőben erősítendő a szakpolitikák és a területfejlesztés közötti összhang érdekében, ami a területi 

különbségek csökkentésének, a sajátos térségi potenciálok kibontakoztatásának és a területi felzárkózásnak 

is alapfeltétele. 

A területfejlesztési koncepciók és programok esetében az OFTK célokhoz való illeszkedés, kapcsolódás 

teljes körű, a tervezésre vonatkozó szabályozási előírásoknak (a területfejlesztési koncepció, a 

területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 

kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (XII.6.) 

Korm. rendelet (218/2009. (XII.6.) Korm. rendelet) köszönhetően (A jelenleg érvényes területfejlesztési 

tervdokumentumokat 2014-ben fogadták el a megyei közgyűlések, illetve a Balaton kiemelt térség esetében 

2015-ben a Kormány. A Tokaji borvidék kiemelt térség területfejlesztési koncepciójának és a programjának 

elfogadása 2018-ban várható.). Ez nem jelenti azt, hogy a területi (kiemelt térségi, megyei, fővárosi) 

területfejlesztési tervdokumentumok valamennyi, az adott megye, térség esetében releváns OFTK területi 

célt, térségkategóriát leképeznek, azok orientáló jellegűek, a célszintű összhangot szükséges biztosítani. A 

megyei tervek szintjén emellett lehetőség van sajátos, az OFTK-ban nem szereplő térségek és térségi 

fejlesztési célok kijelölésére, több megyei tervdokumentumban találunk ilyen térségi megközelítést. Az 

Országos Területrendezési Tervről (OTrT) szóló törvénymódosítást az OFTK elfogadását közvetlenül 
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megelőzve fogadta el az Országgyűlés. Az OTrT felülvizsgálata figyelembe vette az OFTK célrendszerét, 

így annak főbb fejlesztési irányai és a területi célkitűzések megfeleltethetők az OTrT-ben meghatározott 

távlati térszerkezet kialakítása alapvető elveinek. 

Az OFTK hosszú távú, átfogó fejlesztési célkitűzései megvalósulásának nyomon követése a legfontosabb 

indikátorok áttekintésével, valamint a szakpolitikai és területfejlesztési stratégiák és programok OFTK 

célokhoz történő illeszkedésének vizsgálatával történt.  

Az Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés átfogó célhoz kapcsolódó makroszintű 

mutatók alakulása azt mutatja, hogy a gazdaság 2013 második felétől történt növekedési pályára állása 

eredményeként nő a foglalkoztatás, emelkednek a bérek és csökken a munkanélküliség. A bruttó hazai 

termék (GDP) dinamikusan növekszik, a kedvező munkaerő-piaci folyamatok az ország valamennyi 

térségében megfigyelhetőek, a területi különbségek továbbra is jellemzőek. A mezőgazdaság teljesítménye, 

hatékonysága és foglalkoztatása szintén növekedett, javult az ágazat vállalkozásainak pénzügyi helyzete, és 

bővült az exporton belül a feldolgozott termékek aránya. 

A Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom átfogó célhoz kapcsolódó legfontosabb mutatók 

közül Magyarországon 2004 és 2014 között a születéskor várható átlagos élettartam az uniós átlag felett 

növekedett. Magyarországon a várható élettartam elmarad még az uniós átlagtól, de ebből az egészségesen 

eltöltött idő meghaladja azt. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a Nemzeti Reform Programban 

kijelölt célnak megfelel. 2014-től 2016-ig folyamatosan csökkent többek között a szegénység, vagy 

társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya. A közigazgatás korszerűsítése érdekében 

elfogadásra került a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program 2012-ben, majd 2014-2020 időtávra 

szóló a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia, amely a központi és a területi közigazgatás 

hatékonyságának növelését, az önkormányzatok szervezési feltételeinek fejlesztését, a közszolgáltatások 

színvonalának javítását tűzte ki célul. 

A Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme átfogó 

cél esetében elmondható, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszere 2016. április 1-jével 

átalakításra került. A megújuló energiaforrások részaránya a teljes bruttó energiafogyasztásban 2015-ben is 

emelkedett az előző évhez képest, amellyel teljesítettük a kötelező célt. Hazánk 2010 és 2014 között 

folyamatosan túlteljesítette az EU felé időarányosan vállalt növekedést. 

A Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet átfogó célhoz kapcsolódóan az Országgyűlés 

Gazdasági Bizottsága által 2017. februárban elfogadott, az ország területi folyamatainak 2009-2014 közötti 

alakulásáról szóló Országgyűlési beszámolóban bemutatott trendek, tendenciák, a területi egyenlőtlenség 

dimenziói érdemben nem változtak a 2014-2016 közötti időszakban. Az átfogó cél a makroregionális 

térkapcsolatokra vonatkozó célok esetében a külkereskedelem-külgazdaság terén tett intézkedésekkel, az 

Európai Területi Együttműködési (ETE) programokkal, a Kárpát-medencei területi együttműködéssel 

valósulhat meg. Az ország belső térszerkezetére vonatkozó célok elérését a városokat érintő fejlesztések és 

programok (pl. Modern Városok Program), a Vidékfejlesztési Program (VP), a szabad vállalkozási zónák 

(SZVZ) és a kedvezményezett térségek támogatása, a kiemelt térségi, valamint a megyei területfejlesztési 

koncepciók és programok megvalósítása, továbbá hazai források, például a Tanyafejlesztési Program 

támogatják. 

Az OFTK középtávú prioritásai a hazai fejlesztéspolitika nemzeti prioritásaként beépültek a 2014-2020 

közötti időszakra vonatkozóan a PM-be, ez által az operatív programokba. A PM tartalmába átültetett 

OFTK célrendszer kialakításánál fontos volt az Európai Unió fejlesztési politikáinak (kohéziós, valamint a 

vidékfejlesztési és halászati politika) 2014–2020-as célkitűzéseivel való összhang biztosítása. A nemzeti 

fejlesztési prioritások támogatják az Európa 2020 stratégiát, és együttesen átfogják a 2014-2020 közötti 

uniós fejlesztéspolitika 11 tematikus célkitűzését is. 

Az OFTK három átfogó horizontális elvet határozott meg, amelyeket elsődlegesen a fejlesztéspolitikai 

keretdokumentumokon és fejlesztési stratégiákon keresztül szükséges érvényesíteni. A PM két horizontális 

szempontja a Befogadás – társadalmi felzárkózás, esélyegyenlőség megteremtése és a Fenntartható fejlődés 

– fenntartható növekedés OFTK horizontális elvekkel teljes összhangban áll. Az Értékmegőrzés és 
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intelligens növekedés horizontális elv a kulturális, gazdasági, épített, települési, közösségi értékek 

megőrzését, megújítását, a partnerséget, intézményi képességek javítását és a hatékony közszolgáltatások 

megteremtését tartalmazza. Ezek az elvárások az operatív programok fejlesztési tematikájában jelennek 

meg. 

4. Szak- és területpolitikai fejlesztési célok megvalósulása 

Az OFTK tartalmazza a 2030-ig szóló célrendszerbe illeszkedő tizenhárom specifikus célkitűzés 

megvalósítását szolgáló, a 2014-2020-as időtávra vonatkozó területfejlesztési célkitűzéseket és szakpolitikai 

fejlesztéspolitikai feladatokat, valamint azok területi prioritásait. A szakpolitikai célok és fejlesztéspolitikai 

feladatok az OFTK tervezése során az egyes minisztériumok bevonásával kerültek összeállításra, 

összhangban az elfogadott szakpolitikai stratégiákkal. A fejlesztési célok, feladatok megvalósulásáról szóló 

beszámoló szintén a szakterületi minisztériumok és államtitkárságok információi alapján került 

összeállításra. Az országos területfejlesztési célkitűzéseket, fejlesztéspolitikai feladatokat a területfejlesztési 

szakterület fogalmazta meg, egyeztetve a településfejlesztés, városfejlesztés, területrendezés 

szakterületekkel. Tekintettel a koncepció 2030-ig tartó időtávjára a feladatok megvalósításának státusza 

eltérő, emellett megvalósításuk sok esetben egymással is összefügg, végrehajtásuk nem önállóan, hanem 

más feladathoz kapcsolódóan történik.  

Területpolitikai és területfejlesztési célok érvényesülése 

Az ország makroregionális szerepének erősítése cél érvényesülését az ETE programok, így a határ menti 

programok és a transznacionális programok (Duna Transznacionális Program (DTP), Közép-Európai 

Transznacionális Program) támogatják. A Duna-térség fenntartható fejlesztése a Duna Régió Stratégia és a 

DTP keretében történik. A V4 (Visegrádi Négyek) országok közötti területi kohézió erősítéséhez a V4+2 

országok Közös Területfejlesztési Stratégiája járul hozzá. Kiemelten fontos továbbá a Kárpát-medencei 

területi együttműködés, határon túli magyarlakta térségekkel való kapcsolatok erősítése, amelyhez nemzeti 

költségvetési források biztosítják a támogatást.  

Az OFTK városfejlesztési célja a városok és várostérségek fenntartható és integrált fejlesztését fogalmazza 

meg, összhangban a Lipcsei Charta és a Budapesti Kommüniké elveivel. A város-vidék együttműködés 

célja és elve a Nemzeti Vidékstratégiában szerepel. A városfejlesztés (a megyei jogú városok fejlesztése is) 

megjelenik a kapcsolódó megyei területfejlesztési koncepciókban és programokban, a területhasználati (pl. 

beépített területek) előírásokat tekintve pedig a megyei területrendezési tervekben. Az egyes városok szintjén 

a településfejlesztési koncepciók és integrált településfejlesztési stratégiák, valamint a településrendezési 

tervek biztosítják a városok fejlesztésének tervi alapjait. A városfejlesztést elsődlegesen a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program (TOP), Budapest és Érd Megyei Jogú Város esetében a Versenyképes 

Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) támogatja. A fejlesztéseket az Integrált 

Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) (közlekedés), az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 

Program (EFOP) (társadalmi felzárkóztatás) és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

(KEHOP) (energetika), valamint a Modern Városok Program (MVP) hazai forrásai is támogatják. 

A Budapest metropolisz térség fejlesztését elsődlegesen a VEKOP támogatja, Budapest, Érd és Pest megye 

integrált területi programok alapján történő célzott fejlesztését biztosítva, de az ágazati operatív programok 

(pl. KEHOP és IKOP) is hozzájárulnak a térség fejlesztéséhez. A megyei és fővárosi tervezési partnerségben 

elkészített, metropolisz térségre vonatkozó közös javaslatok mind a Főváros, mind Pest Megye 

Területfejlesztési Koncepciójában megjelennek. Az állami, önkormányzati és gazdasági szereplők 

együttműködésével 2015-ben megalakított Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Terület- és 

Gazdaságfejlesztési Klaszter a makroregionális logisztikai előnyök kihasználásával a térség fejlődésének 

egyik jelentős tényezője lehet. Érd integrált településfejlesztési stratégiájának egyik kiemelt fejlesztési 

elképzelése a Duna Intermodális Logisztikai Központ kialakítása a TEN-T (transzeurópai közlekedési 

hálózat) folyosók találkozásánál, érintve Budapest területét is. A fővárosi fejlesztések közül kiemelkedik a 

Várkert Bazár felújítása és a Városliget megújítása.  

Tekintettel arra, hogy Magyarország alapvetően vidékies típusú ország, az OFTK átfogó vidékpolitikai 

fordulatot tart szükségesnek a város-vidék kapcsolatok megújításával, a falvak, tanyák gazdasági 
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létalapjának megerősítésével, a vidék érték alapú fejlesztésével. Az OFTK részletesen meghatározza a 

vidékfejlesztési célokat. A vidéknek, mint térségtípusnak a megjelenése az országos és ágazati 

stratégiákban jónak mondható. A vidékfejlesztést elsődlegesen a Vidékfejlesztési Program támogatja, 

kapcsolódik hozzá a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) is. A VP önálló prioritással 

célzottan a vidéki térségek fejlesztését, valamint az agrár- és élelmiszergazdasági fejlesztéseket is 

támogatja. A TOP és az EFOP egyes intézkedései a vidéki térségeken belül a kedvezményezett besorolású 

vidéki térségekre koncentrálnak. A város-vidék kapcsolatok megújításához hozzájárulnak a VP LEADER 

helyi fejlesztési stratégiák, valamint a TOP helyi gazdaságfejlesztési célja is tartalmazza ennek lehetőségét. 

A tanyák fejlesztésére 2011 óta hazai költségvetési forrásokra épülő nemzeti fejlesztési program működik, 

2014-2020 között a VP uniós forrásai is támogatják nevesítve a tanyás térségeket. A Miniszterelnökségen 

2016-ban államtitkárság alakult a 10 ezer főnél kevesebb lakosú (vidéki) települések fejlesztésére. 

A Homokhátság, mint speciális táji, környezeti problémákkal, adottságokkal rendelkező vidéki térség 

fejlesztését elsődlegesen a VP támogatja, de a Tanyafejlesztési Program szerepe szintén jelentős. A Nemzeti 

Vízstratégia és a Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, valamint Bács-Kiskun megye és Pest megye 

területfejlesztési koncepciója és programja is tartalmaz a Homokhátságot érintő célokat. Az Ormánság 

jelentős társadalmi hátrányokkal rendelkező, kiemelt felzárkóztatást igénylő vidéki térség, melynek 

fejlesztése a Nemzeti Vidékstratégiában (Ormánság Program), valamint a Kvassay Jenő Terv Nemzeti 

Vízstratégiában (Ős-Dráva Program) szerepel. A térség célzott fejlesztését az Ős-Dráva nemzeti program 

biztosítja, valamint a vidéki térségekre és a kedvezményezett térségekre vonatkozó preferenciák is érvényesek 

rá.  

Kiemelkedő táji értékű térségeink közül jogszabályban foglalt térségi fejlesztési tanács a Balaton és a 

Tokaji borvidék térségében működik. Az OFTK céljaival és feladataival összhangban a Balaton-térség 

fejlesztésére a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) 2014-ben kidolgozta a területfejlesztési koncepcióját és 

területfejlesztési programját, amelyeket a Kormány 2015-ben fogadott el. A Balaton-térség integrált 

fejlesztését a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó 

egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1861/2016. (XII. 27.) Korm. 

határozat (1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat) biztosítja a kapcsolódó operatív programok és indikatív 

források nevesítésével. Tokaj térségét a Nemzeti Vidékstratégia térségi komplex programként tartalmazza. 

A térségben a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2014-ben alakult, 2016-ban kezdte meg a Tokaji borvidék 

területfejlesztési koncepciójának és területfejlesztési programjának kidolgozását. A Tokaji borvidék 

térséget hazai forrással segíti a BOR-VIDÉK Nemzeti Program. További megvalósítási keretet jelentenek a 

kiemelt turisztikai térségeket (Tokaj-Felső-Tisza-Nyírség) kijelölő és fejlesztésük forráskoordinációjáról 

rendelkező kormányhatározatok.  

Az OFTK egyik kiemelt célja a területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 

gazdaságösztönzés. A vizsgált időszak fejlesztéspolitikájának leggyakrabban alkalmazott területi 

preferencia kategória a kedvezményezett járások köre. Értékelési szempontként a VP, a TOP alapján 

megvalósuló ITP-k és az EFOP is érvényesíti. Az életkörülmények javításában a hazai forrásból támogatott 

közmunkarendszer működése is jelentősen hozzájárul. 

Felzárkóztatási célú speciális gazdasági övezetek az SZVZ-k, amelyeket a szabad vállalkozási zónák 

létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. 

(II. 12.) Korm. rendelettel (27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet) alakítottak ki. A hatályos rendelet szerint a 

kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben (290/2014. (XI. 26.) 

Korm. rendelet) rögzített, „fejlesztendő” vagy „komplex programmal fejlesztendő” kategóriákba eső 

járások települései, valamint a Kormány által a „terület- és gazdaságfejlesztési, valamint 

foglalkoztatáspolitikai szempontok alapján” kijelölt települések, összesen 1202 település számít SZVZ-nek. 

Az SZVZ-ben működő vállalkozások adókedvezményekre, és támogatáspolitikai kedvezményekre 

jogosultak. 
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Szakpolitikai célok érvényesülése 

Gazdaságfejlesztési prioritás  

Az OFTK szerinti specifikus gazdaságfejlesztési cél elérése számos szakpolitika területen végrehajtott 

(lehetőség szerint összehangolt) intézkedés együttes eredményeként értékelhető. Ezért a gazdaságfejlesztési 

prioritás keretében jelen beszámoló külön-külön számba veszi a foglalkoztatás, gazdasági versenyképesség, 

az ipar fejlesztése, a vállalkozásfejlesztés, a turizmus, a kereskedelem, a logisztika és közlekedésfejlesztés, 

a kutatás-fejlesztés és innováció (KFI) és az infokommunikációs technológia (IKT) szektor, a 

vagyongazdálkodás, továbbá az agrárgazdaság és az élelmiszeripar terén megtett intézkedéseket. A nemzeti 

jövőképben megfogalmazott céloknak megfelelően a vizsgált időszakban dinamikusan bővült a gazdaság 

teljesítménye és jelentősen nőtt a foglalkoztatás, ezzel együtt csökkent a munkanélküliség és növekedtek a 

bérek. 

Foglalkoztatás: A foglalkoztatás bővülésének döntő része a hazai versenyszektorban realizálódott, 

amelyhez nagyban hozzájárultak például az aktív munkaerő-piaci intézkedések, köztük a hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatását, a 25 év feletti képzetlen álláskeresők és inaktívak, valamint a 25 év alatti nem 

tanuló és nem dolgozó fiatalok nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének, a fiatalok vállalkozóvá válásának 

támogatására szolgáló sikeres uniós programok, vagy a rugalmas és atipikus foglalkoztatási formák 

terjedését segítő, kkv-knak szóló pályázatok.  

A foglalkoztatás területi prioritásai, szempontjai érvényesítése esetében kiemelhető, hogy a területi szintű 

tervezés erősítése érdekében a foglalkoztatási szolgálat által végrehajtott projekteknél fontos szempont, 

hogy a rászorultabb megyékbe jusson a több forrás. További területi szempontként érvényesült a hátrányos 

helyzetű térségek, illetve az SZVZ-k előnyben részesítése a kkv munkahelyteremtő támogatás, és 

munkahelyvédelmi program keretében, valamint adókedvezményeken keresztül. 

Gazdasági versenyképesség: A gazdaság versenyképességét jelentősen befolyásoló fejlesztéspolitikai 

intézkedésekre a vizsgált időszak végén, illetve azt követően került sor. Így például 2017. január 1-jétől 

mérséklődött a társasági adókulcs és a kisvállalati adó kulcsa is. A Kormány kiemelten fontosnak tartja a 

versenyképesség javítását, ezért 2016 őszén létrehozta a Nemzeti Versenyképességi Tanácsot 

véleményezési és javaslattévő feladatkörrel. 

A területi prioritásokkal összefüggő intézkedések a vizsgált időszak folyamán születtek. Ennek keretében a 

területi alapú versenyképességet javító intézkedés a szabad vállalkozási zónák kialakítása, az elmaradott 

térségek versenyképességének javítását szolgálja az SZVZ-kel átfedésben lévő kedvezményezett járások 

lehatárolása, a nagyvárosi térségek versenyképességét hivatott szolgálni a keretében a megyei jogú városok 

számára elérhető MVP. 

Iparfejlesztés, vállalkozásfejlesztés, befektetés-ösztönzés: A vizsgált időszakban a Kormány egyik kiemelt 

célja volt az újraiparosítás. Ezt a célt igazolva az ipar és különösen az ipari export a magyar gazdaság 

legerősebb tényezőjévé vált az elmúlt évek során. Az iparfejlesztés irányait megalapozó Irinyi Terv 

elfogadása után a kiemelt stratégiai ágazatok mindegyikében elkezdődött a szükséges iparági stratégiák 

kidolgozása. A jövőbemutató, innovatív fejlesztések érdekében elfogadásra került továbbá például az 

elektromobilitás hazai elterjesztését célzó Jedlik Ányos Terv és hozzá kapcsolódóan a stratégiai fontosságú 

zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához szükséges fejlesztési koncepció. A Kormány a 

gazdaság teljesítményének és versenyképességének növelését, valamint az iparfejlesztést nagyobbrészt 

uniós forrásokkal segíti a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében. A 

támogatások elsősorban a termelő beruházásokra fókuszálnak, kiemelt hangsúly van továbbá a kkv-k 

támogatásán (Irinyi Terv iparstratégiai támogatási program), a kutatás-fejlesztés és az innováció 

elősegítésén, a beszállítói tevékenység fejlesztésén (Beszállítói Program) és a befektetés-ösztönzésen. 

A területi felzárkóztatási cél jegyében a szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások különböző 

előnyökhöz jutnak a gazdaságfejlesztési célú (GINOP) pályázatoknál és meghatározott adókedvezményeket 

is kaptak. 
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Kereskedelem, külgazdaság: A belkereskedelem területén történt intézkedések (pl. kereskedelmi törvény 

módosítása) elsősorban a kisvállalkozások versenyhátrányának csökkentését, a kereskedelem 

koncentrációjának oldását segítik elő. A magyar online kiskereskedelmi forgalom erősítése érdekében 

elkészült a Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégia. A dinamikusan növekvő export és pozitív 

külkereskedelmi mérleg eredményekhez hozzájárultak a kkv-k exportpotenciáljának növelését szolgáló 

programok (pl. Magyar Nemzeti Kereskedőház Exportakadémia, tanácsadás, külföldi kiállítások 

szervezése), illetve a külpiacok „keleti nyitás” stratégiája mentén történő bővítése. 

Turizmus: 2014-2016 között egyaránt nőtt a külföldi és belföldi vendégek, valamint az igénybe vehető 

szálláshelyek száma és kihasználtsága és a bevételek nagysága is. A legfontosabb kapcsolódó intézkedések, 

eredmények többek között az egészségturizmus terén a fürdők minősítési rendszerének kialakítása, a 

hivatásturizmus esetében színvonalas (főként budapesti) szállodák és rendezvényhelyszínek (pl. Várbazár) 

építése, a kulturális turizmus terén 8 új UNESCO világörökségi helyszínné nyilvánítás, Nemzeti Kastély- 

és Várprogram támogatása, évente 3200 fesztivál megrendezése. A belföldi turizmus erősítését szolgálta 

sikeresen a SZÉP Kártya bevezetése, aminek kulcsszerepe volt az ágazat vizsgált időszakban mérhető 

dinamikus, egyenletes fejlődésében. 

A területi prioritásokkal kapcsolatos jogalkotási és stratégiai tervezési tevékenység változott a vizsgált 

időszakban: a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI törvény (2016. évi 

CLVI tv.) elfogadásával a turizmusfejlesztés alapjai a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek, amelyek 

stratégiai szintű menedzselése, turisztikai kínálatának fejlesztése, márkaépítése, és kommunikációs 

stratégiájának felépítése, valamint ezek megvalósítása a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. feladata. 

Közlekedés, logisztika: 2014 végéig elfogadásra került mind a Középtávú Logisztikai Stratégia, mind a 

hosszú távú Nemzeti Közlekedési Stratégia, mely dokumentumok az OFTK-ban meghatározott 

fejlesztéspolitikai feladatokat többségében tartalmazzák. A 2014-2016 közötti időszakban mintegy 914 Mrd 

Ft uniós és hazai forrás felhasználásával több, mint 760 km-en történtek beruházások az országos 

közúthálózaton, és 398 km hosszban fejeződtek be vasúti infrastruktúra-fejlesztések. Döntés született 

továbbá például intermodális személyszállítási csomópontok fejlesztéséről, a Duna hajózási feltételeinek 

javításáról, további 2 Duna-híd építéséről, a megyeszékhelyek és 2 regionális reptér úthálózati 

elérhetőségének javításáról. Több intézkedés történt a személyszállítási szolgáltatás minőségének és 

hatékonyságának javítása érdekében is (például összehangolt menetrendi változtatások, integrált utas-

tájékoztatási, jegyértékesítési és forgalomirányítási-, valamint elektronikus jegyrendszerek bevezetése). 

Vagyongazdálkodás: Az átlátható állami vagyonnyilvántartás kialakítása érdekében sikeresen folytatódott 

az Országleltár Program végrehajtása (pl. Országleltár Portál frissítése) és elkezdődött a nemzeti kulturális 

vagyon digitális számbavétele is (Kulturális Kincseink Digitális Feltérképezése projekt). Jelentős 

intézkedések születtek továbbá az állami tulajdon növelésére a közüzemi szolgáltatások terén az energetikai 

szektorban (Fővárosi Gázművek, Magyar Villamos Művek Zrt.) és a hulladékgazdálkodási társaságok 

esetében. 

Infokommunikációs technológiák, kutatás, fejlesztés és innováció: Az IKT szektor erősítését célozza a 

2014-ben elfogadott Nemzeti Infokommunikációs Stratégia, valamint a Digitális Nemzet Fejlesztés Program 

és a Digitális Jólét Program, illetve a hozzájuk kapcsolódóan kidolgozott több stratégia. A KFI szektort 

érintően elfogadásra került a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia, amely egyik fő célja a 

GDP arányos K+F ráfordítások jelentős növelése.  Az uniós programok közül a legnagyobb forrással a 

GINOP (illetve a VEKOP) támogatja mind az infokommunikációs technológiák elterjesztését, mind a KFI 

fejlesztéseket. Előbbinél elsősorban a vállalkozások IKT használatának ösztönzése a cél, az e téren 

meglévő, hazánkban jellemző versenyhátrány leküzdése érdekében. Utóbbi esetében a fejlesztések például 

a GINOP kkv-nak szóló pályázataiban kapnak támogatást, a vállalatok önálló KFI tevékenységének 

erősítése érdekében. 

A köznevelési és felsőoktatási intézmények kutatás-fejlesztési, utánpótlás nevelési tevékenységét támogató 

intézkedések például az Új Nemzeti Kiválóság Program, a Köznevelési Információs Rendszer 
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továbbfejlesztése, az egységes Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap létrehozása vagy a 

tudományos publikációkhoz való szabad hozzáférést (Open access) segítő kezdeményezések. 

Agrárgazdaság: A magyar gazdaság bővülésével párhuzamosan a mezőgazdaság teljesítménye, 

hatékonysága és foglalkoztatása is jelentősen növekedett 2014-2016 között. Az agrárgazdaság terén fontos 

jogszabályi intézkedések történtek a termőföld védelme (pl. földforgalmi törvény), az erdők megőrzése 

(körzeti erdőtervek) a nemzeti földvagyon megfelelő hasznosítása, a fenntartható halgazdálkodás érdekében 

(pl. természetes vizek kereskedelmi célú halászatának megszűntetése). A Közös Agrárpolitika (KAP) 

keretében nyújtott közvetlen támogatások és a vidékfejlesztési támogatások összességében növekedtek a 

korábbi tervezési időszakhoz képest. A KAP reformját követően az uniós források az OFTK prioritásai 

közül hozzájárultak például az érzékeny ágazatok, így az állattenyésztés és zöldség-gyümölcs, illetve a 

kertészetek támogatásához is, továbbá jelentősen támogatták a magyar haltermelési ágazat fejlesztését. 

Hazai forrású támogatás állt rendelkezésre többek között a mezőgazdaság és az állattenyésztés 

egyensúlyának helyreállításához, az uniós támogatás megszűnése, illetve a piaci viszonyok miatt nehéz 

helyzetbe került dohányágazatban és a tejiparban. 

Élelmiszeripar: Az élelmiszeripar egyik kiemelkedő jelentőségű (harmadik legtöbb kibocsátás és árbevétel, 

a második legtöbb foglalkoztatott) és folyamatosan bővülő, egyre eredményesebben működő 

feldolgozóipari ágazat. A vizsgált időszakban került elfogadásra az ágazat – OFTK célokkal összhangban 

megfogalmazott – hosszú távú fejlesztési stratégiája (Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari 

fejlesztési stratégiája). Az ágazat OFTK-ban kijelölt célokat támogató intézkedései közül kiemelhető a jó 

minőségű és biztonságos élelmiszerek előállítása, élelmiszerbiztonság megteremtése terén például a 

Magyar Élelmiszerkönyvvel és az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerrel (FELIR) 

kapcsolatosan megjelent új előírások, a földrajzi oltalom alatt álló termékek számának növelése és az 

árujelzésben rejlő lehetőségek jobb kihasználása érdekében indított Eredetvédelmi Program vagy a 

hegyközségi rendszer átalakítása és a Pálinka Nemzeti Tanács köztestületté alakítása. A hagyományos 

magyar termékek népszerűsítése, valamint a fenntartható fogyasztás és termelés előtérbe helyezése 

érdekében a Földművelésügyi Minisztérium (FM) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 

irányításával számos, a lakosságot is célzó szemléletformáló, a magyar élelmiszerek ismertségét elősegítő 

kampányra, illetve programra került sor hagyományos és modern kommunikációs csatornákon keresztül. 

Az uniós programok közül a GINOP elsősorban az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások 

kapacitásbővítését, a nemzeti források a közepes- és nagyvállalatok esetében az exportot támogatták, míg a 

VP elsősorban a magasabb hozzáadott érték eléréséhez járult hozzá az élelmiszer-feldolgozáson, illetve – a 

helyi feldolgozást erősítendő – a mikro- és kisvállalatok esetében az ún. elsődleges feldolgozás 

támogatásán keresztül is. 

Az életképes vidék – vidékfejlesztési prioritás 

A város-vidék kapcsolatrendszer helyreállítása és erősítéséhez a VP mellett a TOP komplementer és 

szinergikus fejlesztéseket biztosít. A vidéki térségek gazdasági diverzifikációját a VP elsődlegesen a nem 

mezőgazdasági tevékenységek elindítása és fejlesztése, a kis gazdasági szereplők együttműködése, a 

szolidáris gazdálkodás együttműködései, a LEADER, valamint a mezőgazdasági termékek feldolgozásának 

fejlesztése intézkedésekkel és a Rövid ellátási lánc (REL) alprogrammal támogatja, utóbbi hozzájárul a 

helyi termelés, feldolgozás és fogyasztás erősítéséhez is.  

A VP önálló intézkedéssel segíti a vidéki települések közösségi szolgáltatásainak fejlesztését, a vidéki 

infrastruktúra fejlesztésére a kisméretű infrastruktúra-fejlesztést támogató intézkedés biztosít lehetőséget, 

többek között külterületi utak fejlesztésére, szennyvízkezelésre, helyi piacok fejlesztésére, tanyák villamos 

energia- és vízellátására és szennyvízkezelésére. 

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat fontos szerepet játszik a tudásátadásban, a vidékfejlesztés fontos elemét 

képező együttműködésben, a vidékfejlesztésben érintett szervezetek információs és együttműködési 

hálózatba szervezésével. A vidékfejlesztési szakmai képzések elsődlegesen a VP finanszírozásával 

valósulnak meg, az agrárszakképzés szakmai stratégiája a 2015-ben elfogadott Tessedik Sámuel 
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Agrárszakképzési Koncepció, amelynek legfontosabb célja a duális képzés megerősítése és az 

agrárszakképzés színvonalának növelése. 

A vidékfejlesztés és a területfejlesztés támogatási rendszerének összehangolása érdekében a PM integráltan 

jeleníti meg az agrár-vidékfejlesztési célokat, forrásokat és feladatokat, hozzáillesztve a kohéziós 

politikához források és programok céljaihoz, forrásaihoz. A TOP és a VP intézkedéseinek összehangolása, 

kapcsolódásaik kialakítása a tervezés fázisában megtörtént.  

A gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészségügyi prioritás 

A hatékony, mindenki számára hozzáférhető, jó minőségű ellátást nyújtó egészségügyi rendszer 

megteremtését célzó projekt 2014-2015 folyamán valósította meg az egészségügyi ágazat 

egészségszervezési és intézményfelügyeleti funkcióinak megújításával, kialakításával. Az egészségügyi 

dolgozók szakképzési rendszerének átalakítására 2016-ban került sor. A felzárkóztató ápolói egészségügyi 

szakképzési program megvalósítása folyamatban van.  

Az intézményrendszer fejlesztése során elkészült három budapesti sürgősségi centrum kialakítását 

megalapozó megvalósíthatósági tanulmány. Az észak-pesti sürgősségi ellátás megalapozása, a Honvédelmi 

Minisztérium (HM) Állami Egészségügyi Központ telephelyeinek koncentrációja megvalósult. 

Befejeződött a Semmelweis Egyetem Korányi projektje, melynek keretében több fővárosi kapacitás 

koncentrálása történt meg és létrejött egy korszerű sürgősségi központ.  Az ágazati informatikát új alapokra 

helyezi az elkészült, és fokozatosan bevezetésre kerülő, országos integrált információs rendszer, az 

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, amely teljes bevezetése több ezer egészségügyi szolgáltatót 

és az ágazatirányítás információs rendszereit kapcsolja össze.  

A primer prevenció elsődleges intézményrendszerének megerősítésére Magyarországon 61 

egészségfejlesztési iroda jött létre, 38 kedvezményezett járásban. Az irodák fő tevékenysége az egyének 

állapotfelmérése, tanácsadás, életmódváltó programok és egészségnevelési és egészségfejlesztési színtér 

programok megvalósítása. A népegészségügyi célú méhnyakszűrés elvégzésével bővült a védőnők 

preventív tevékenysége is.     

Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének megteremtése érdekében az 

alapellátás területén a jellemzően a periférián jelentkező betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek 

betöltését a Praxisprogram I. és II. támogatja a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekben biztosított az 

orvosi ellátással. Az Észak-alföldi és Észak-magyarországi régióban 24 alapellátási praxis bevonásával 4 

praxisközösség került kialakításra. Külön projekt szolgálja a roma közösségekben dolgozó védőnők 

munkafeltételeinek javítását az északkeleti megyékben. 

A kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek – oktatáspolitikai prioritás 

Köznevelés: A köznevelési ágazatirányítás hatékonyságának növelése érdekében a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ szervezete Klebelsberg Központtá alakult át. Az 58 tankerületi központ önálló 

költségvetési szervként jött létre. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) módosítása 

alapján 2015. szeptember 1-jétől kötelezővé vált a három éves kortól teljesítendő óvodába járás. Az 

óvodakötelezettség teljesülése érdekében szükséges az óvodai férőhelyek bővítése, amelynek forrásait 

hazai és uniós támogatások biztosítják. A tanulók egészségi állapotának javítása érdekében az Nkt. 

bevezette a mindennapos testnevelés fogalmát. 2014-ben elindult a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 

Fejlesztési Program tornatermek, tantermek és tanuszodák építését támogatja.  

A minőségi és méltányos nevelést-oktatást biztosító köznevelési rendszer kialakításához hozzájárul az 

EFOP, amelynek egyik kiemelt célja a deszegregáció, az esélyteremtés és a befogadó oktatás. A végzettség 

nélküli iskolaelhagyás ellen középtávú stratégia került elfogadásra. A lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulói csoportok iskolai sikerességét szolgáló intézkedések valósulnak meg (pl. Arany János programok, 

Útravaló ösztöndíjprogramok). Az iskolarendszerből végzettség nélkül kikerült fiatalok számára az oktatás-

képzés világába történő visszavezetést szolgáló beavatkozások is elérhetőek (pl. Híd programok). A roma 

tanulók esélyegyenlőségéhez az EFOP keretében több program is hozzájárul (pl. Együtt, testvérként; 

Iskolapad újratöltve – Második esély; Lépj egy fokkal feljebb!).  



17 
 

A digitális jártasság fejlesztése a köznevelési intézmények szélessávú internet hozzáférésével valósulhat 

meg. Az ágazat országos szintű beavatkozásként a Digitális Nemzet Fejlesztési Programhoz csatlakozva 

hajt végre informatikai eszközbeszerzéseket is magában foglaló fejlesztéseket. 

Szakképzés és felnőttképzés: A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése, a Nemzeti 

Pályaorientációs Portál kialakítása, valamint egy szolgáltatói és információs eszközrendszer kiépítése 2015-

ig megvalósult. Az NGM felelősségi körébe került át Szakképzési Hídprogram, amely a lemorzsolódó vagy 

már lemorzsolódott fiatalok számára nyújt alternatív tanulási lehetőséget. A szakképző intézmények 

képzési szerkezetének strukturális változásai során a 2016/2017 tanévtől a szakközépiskolák 

szakgimnáziummá, míg a szakiskolák szakközépiskolává alakultak át. Az átalakítással mind a 

szakgimnáziumi, mind pedig a szakközépiskolai képzés érettségi végzettséget és szakmai végzettséget is 

egyaránt nyújt. A szakképzés rendszeréhez történő szélesebb körű hozzáférést segíti, hogy 2015 

szeptemberétől a második szakképesítés megszerzése is ingyenessé vált. A felnőttképzésben résztvevők 

számára az adott képzésben megszerzett bizonyítvány egyenértékűvé vált az iskolai rendszerben szerzett 

szakképesítéssel, növekedett a felnőttképzésben képzettséget szerzettek elhelyezkedési aránya.  

Felsőoktatás: A Kormány 2016 decemberében elfogadta a „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú 

szakpolitikai stratégia 2016” című dokumentumot, amely átfogó helyzetképet ad a magyar felsőoktatás 

jelenéről, lefekteti az oktatási kormányzat célkitűzéseit és meghatározza az elérni kívánt jövőképhez 

szükséges akciókat. Az állami felsőoktatási intézményekben folytatott kutatás-fejlesztési vállalkozási 

tevékenységek külső finanszírozásának törvényi szabályozásának módosítása elősegíti az intézmények 

számára a piaci források intenzívebb becsatornázását a kutatás-fejlesztési eszközparkjuk fejlesztésébe. Az 

ágazati stratégia egyik fontos célkitűzése szerint a kormány több mint 10 ezer fővel emeli a felsőoktatási 

szektorban dolgozó kutatók számát 2023-ra uniós (EFOP) és hazai (Új Nemzeti Kiválósági Program) 

fejlesztési források felhasználásával.  

A felsőoktatási intézményrendszer átalakítása keretében többek között sor került a korábban problémákkal 

küszködő Nyugat-magyarországi Egyetem teljes szervezeti átalakítására. A magyar felsőoktatás kiemelten 

kezeli az esélyegyenlőség kérdését. A felsőoktatási képzések fejlesztése, a hallgatói sikeresség és a 

felsőoktatás hozzáférhetőség javítása érdekében összesen öt EFOP konstrukció áll rendelkezésre, 48,85 

Mrd Ft-os keretösszeggel.  

Az értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom, a romaintegráció megvalósításának 

szakpolitikai feladatai – társadalompolitikai prioritás 

Szociálpolitika: A demográfiai kihívás kezeléséhez, a munka és a magánélet összeegyeztetéséhez 

kapcsolódóan bővült a családi adókedvezmény érvényesíthetőségének köre. 2016-tól a kétgyermekeseknek 

járó kedvezmény összege fokozatosan megduplázódik, emellett ki kell emelni a 2014. január 1-től 

bevezetett GYED Extra intézkedéscsomagot. A Munkahelyvédelmi Akcióterv célja, hogy a leginkább 

érzékeny helyzetben lévő munkavállalói csoportok vonatkozásában a munkáltatók bérköltségét csökkentse, 

ezzel segítve a munkahelyek megtartását és a foglalkoztatás bővülését. 

Jogszabály módosításokkal megteremtődött a feltétele annak, hogy a fogyatékos, megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztatási szintje növekedjen, munkaerő-piaci integrációjuk 

megvalósuljon. 2016-ban szabályozásra került a megváltozott munkaképességű személyek által igénybe 

vehető képzések támogatása, valamint a képzés mellett nyújtható megélhetést biztosító támogatás is. A 

korábbi évek egyik legfontosabb fogyatékosságügyi intézkedése az ún. kiváltási folyamat megkezdése volt. 

A folyamat első üteme uniós pályázatok keretében ment végbe az 50 főnél nagyobb férőhelyszámú 

bentlakásos szociális intézményi férőhelyek kiváltásával. További fejlesztések az EFOP és VEKOP 

keretében valósulnak meg.  

A szakterület pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő feladatai a 2015. március 1-jén hatályba lépett 

reformokkal valósultak meg. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai elváltak 

egymástól. A helyi önkormányzatok felelőssége növekedett a szociális segélyek biztosításában. 2015. 

március 1-jétől valamennyi kötelezően biztosítandó ellátást a járási hivatalok állapítanak meg. Az ellátások 

finanszírozása központi költségvetésből biztosított. 
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Társadalmi felzárkózás: A perifériák lemaradásának csökkentését, a területi hátrányokból származó 

társadalmi hátrányok mérséklését a közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést szolgáló területi programok 

több mint 18 Mrd Ft uniós forrás felhasználásával támogatják. A szegregált élethelyzetek felszámolását 

segítő beruházásokat (komplex telepprogramok) közel 48 Mrd Ft uniós támogatás finanszírozza. A 

szegregált és hátrányos helyzetű területek megközelíthetőségének javítására 54 Mrd Ft áll rendelkezésre. A 

Kormány 2015-ben elfogadta a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó, a telepszerű lakhatás kezelését 

megalapozó szakpolitikai stratégiát, amelynek megvalósítását a nem városi jogállású településeken az 

EFOP, a városi jogállású településeken és a Közép-magyarországi régióban a TOP és a VEKOP szolgálja. 

A szemléletformáláshoz kapcsolódóan a települési önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programot 

készítettek, amelyek felülvizsgálatához és végrehajtásához támogatórendszert kerül kialakításra. A szociális 

gazdaság fejlesztése érdekében működnek a szociális földprogramok, amelyek 2016-ban 7800 család 

megélhetését segítették.  

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózás Stratégiában foglaltak végrehajtásának nyomon követését lehetővé 

tevő átlátható monitoring rendszer elkészült, és működése folyamatos. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma (EMMI) emellett létrehozta az Országos Szegregációs Adatbázist, amely tartalmazza a 

szegregációval érintett területek térképes ábrázolását. 

Közfoglalkoztatás: A közfoglalkoztatottak kilenctizede vagy gazdasági, foglalkoztatási szempontból 

kedvezőtlen helyzetű településen él, vagy alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik. A 

közfoglalkoztatottak közel fele esetén mindkét, az elhelyezkedést erősen megnehezítő feltétel fennáll. A 

közfoglalkoztatás rendszerében előtérbe kerültek a hosszabb időtartamú és országos közfoglalkoztatási 

programok. Magyarország Konvergencia Programjában is rögzített cél, hogy növekedjen a 

közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra visszalépők aránya. A közfoglalkoztatási programok 

alapjain szerveződő szociális szövetkezetek számának bővítése kiemelt feladat volt az elmúlt években. 

Kultúra: A kulturális örökségvédelem jogszabályi háttere, intézményrendszere átalakult. A Forster Gyula 

Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnése mellett a kulturális javak hatósága, a 

nyilvántartást vezető hatóság, valamint a miniszter által működtetett örökségvédelmi szakértői testületek is 

a Miniszterelnökségre kerültek.  

A Kormány által 2014-2016 között elfogadott nemzeti programok között a kulturális örökség társadalmi és 

gazdasági hasznosítását célozza a Nemzeti Hauszmann Terv, a Nemzeti Kastélyprogram, a Nemzeti 

Várprogram megvalósítása. A határon túli magyar közösségekben található, nemzetünk történelméről 

tanúskodó emlékek fenntartására 2015 októberében elindult a Rómer Flóris Terv. 

A kulturális fejlesztések az egész életen át tartó tanulás stratégiájának részeként a 

kompetenciafejlesztéshez, a területi és szociokulturális egyenlőtlenségek csökkentéséhez és a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez járulnak hozzá. A fejlesztéseknek köszönhetően elsősorban a 

legszélesebb lakossági kört elérő három intézményrendszer, a 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó 

könyvtárak, közművelődési intézmények és a múzeumi intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális 

hátterének megújítására és átfogó korszerűsítésére került sor, de mód nyílt a művészeti intézmények és a 

kulturális civil szervezetek bevonására is. A közművelődési és az előadó-művészeti intézmények 

fejlesztéseinek jelentős része kötődik az MVP-hez (pl. Debreceni Csokonai Színház, kaposvári Csiky 

Gergely Színház, Szolnoki Művésztelep, Nyíregyházi Állatpark stb.). A Magyar Állami Operaház 

fejlesztési programjára közel 37,6 Mrd Ft támogatás áll rendelkezésre. 

Sport: A forrásfelhasználás hatékonyságának és jobb átláthatóságának érdekében az állami források 

elosztásának az elsődleges felelőse az EMMI Sportért Felelős Államtitkárság lett. A magas színvonalú 

országos sportegészségügyi háttér létrehozását segíti a Testnevelési Egyetem keretein belül létrehozott 

Sport-táplálkozástudományi Központ. A Központ alkalmas egyrészt az egyes, forgalomban lévő, elsősorban 

élsportolóknak, válogatott versenyzőknek szánt étrend-kiegészítő termékek és különleges táplálkozási célú 

élelmiszerek összetételének vizsgálatára, másrészt az e tevékenységgel összefüggő kiegészítő feladatok, 

mint egyéni táplálkozási tanácsadás, oktatási felvilágosító tevékenység ellátására, továbbá az étrend-

kiegészítők hatékonyságának, sportolói teljesítmény-optimalizáló hatásának tudományos megalapozottságú 
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vizsgálatára. A sportegyesületek és az oktatási intézmények kapcsolatainak kiszélesítését erősíti a 

Sportiskolai Program, amelynek célja a köznevelési tankötelezettség segítése és a sportkarrier építés 

lehetőségeinek biztosítása, összehangolása. A sportolói ösztöndíjak közül a Magyar Sportcsillagok 

Ösztöndíjprogram és a Héraklész Program pedig támogatja a fiatal sportolók felkészítését és 

versenyeztetését. 

Nemzetpolitika: A nemzeti identitás megerősítése, illetve a diaszpóra közösségi és kulturális életének 

megszervezése, fejlesztése a Kőrösi Csoma Sándor Program alapvető célja. A Miniszterelnökség 2015-ben 

e program mintájára hozta létre a Kárpát-medence szórványmagyarságát segítő Petőfi Sándor Programot. 

A Magyarország határain belül- és kívül élő magyar közösségek közötti kapcsolatokat a Magyarság Háza, 

valamint a Kárpát-haza Fejlesztési Hálózat is erősíti. A külhoni magyarok jogvédelmét a Kisebbségi 

Jogvédő Alapítvány, illetve annak elkülönült operatív szerveként működő Kisebbségi Jogvédő Intézet látja 

el. A szomszédos országokkal összehangolt gazdaság-politika érvényesítés érdekében a Vajdasági Magyar 

Szövetség gazdaság- és térségfejlesztési stratégiájának támogatására a 2016-2018-as időszakban 50 Mrd Ft 

áll rendelkezésre. A forrás a mezőgazdaság, a turizmus és a kkv szektor támogatására fordítható. 2016-ban 

hasonló tematikájú gazdaságfejlesztési program indult Kárpátalján. 

Nemzetiségpolitika: A nemzetiségi feladatkörök bővüléséről az országos intézmények újabb 

kutatóintézeteinek létrejötte (pl. bolgár kutatóintézet), intézményi fejlesztése és felújítása (pl. 

Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ) tanúskodik. A növekvő feladatok mellett a 

finanszírozás is bővül, 2016-ban már csaknem 8,5 Mrd Ft-ot használhattak fel az országos és helyi 

nemzetiségi önkormányzatok – többek között az általuk fenntartott intézményekre és fejlesztésükre – 

működési, feladatalapú és média támogatások, illetve nemzetiségi pályázatok keretében.  

Civil szektor, egyházak szerepe: A civil társadalom forráshiányosságának oldása érdekében a Nemzeti 

Együttműködési Alap költségvetési előirányzat összege a 2014 és 2016 között közel 2 Mrd Ft-tal - 

növekedett. A Civil Információs Centrum térítésmentesen biztosít pályázati és forrásteremtési tanácsadást 

is a civil szervezetek részére. Az önkéntességet támogatja a Nemzeti Önkéntes Tanács, amely ezen a 

területén elősegíti a kormányzati, egyházi, civil és gazdasági szektor együttműködését.  

Az egyházak élő kapcsolata a helyi közösségekkel fontos megtartó erő, mely segíti a helyben maradást. 

2016-ban közel 161 Mrd Ft hitéleti támogatásban részesültek az egyházak. A társadalmi kohézió erősítését 

biztosítja az EFOP egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítését célzó 

felhívása. A magyarországi vallási kulturális örökség támogatását a GINOP „Egyházi kulturális örökség 

turisztikai fejlesztése” című felhívása hivatott elősegíteni. 

A jó állam: a szolgáltató állam és a biztonság megvalósításának szakpolitikai feladatai – 

közigazgatási prioritás 

Közigazgatás: Az Államreform programmal a Kormány kiemelt célkitűzése volt a közigazgatás 

hatékonyságának növelése és a költségtakarékosan működő területi államigazgatás megteremtése. A 

központi hivatali szervezetrendszer átalakítása során megtörtént a központi államigazgatási 

szervezetrendszer átalakítása, megszűnt 44 központi költségvetési szerv és minisztériumi háttérintézmény. 

A területi közigazgatást érintő integrációs folyamatban a környezetvédelmi és természetvédelmi 

felügyelőségek, valamint a bányakapitányságok integrálódtak a kormányhivatalokba. Emellett egyes 

államkincstári, egészségbiztosítási, valamint bevándorlási és állampolgársági feladatok átvétele is 

megtörtént.  A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében 73 törvény hatályon kívül helyezésére került 

sor, az egyszerű bejelentés köre kiterjedtebbé vált és az építésügyben megvalósult a bürokráciacsökkentés. 

A további közigazgatási bürokráciacsökkentésre a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív 

Program (KÖFOP) biztosít uniós forrást. Az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása érdekében került sor 

az integrált ügyfélkiszolgálást biztosító országos kormányablak-rendszer kiépítésére, majd folyamatosan – 

mind számában, mind funkcióiban történő – bővítésére. Az ügyintézési reform része a kormányablakokban 

intézhető ügykörök további bővítése.  
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A Kormány 2014-ben döntött a közszolgálati életpályamodell kidolgozásáról és bevezetéséről, továbbá a 

személyi szakmai átjárhatóság megteremtésével az általános ügyintézési képességgel bíró személyi 

állomány kialakításáról. A feladat végrehajtását a KÖFOP 17,5 Mrd Ft-tal támogatja. 

Társadalmi konzultáció: A jó kormányzás keretében a társadalom legszélesebb rétegeinek bekapcsolódását 

a jogszabályok előkészítésébe a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi 

CXXXI. törvény (2010. évi CXXXI. törvény) biztosítja. Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a törvény, a 

kormányrendelet, a miniszteri rendelet tervezetét és indokolását. A 2010. évi CXXXI. törvény előírásai 

alapján a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter stratégiai partnerségi megállapodásokat alakíthat ki 

azon szervezetekkel, amelyek az adott jogterületek szabályozásának előkészítésében széles társadalmi 

érdeket jelenítenek meg vagy az adott jogterületen tudományos tevékenységet végeznek.  

Védelempolitika: A vezetési rendszerek racionalizálása és a vezetéstámogató rendszerek fejlesztéséhez 

kapcsolódóan a Magyar Honvédség Informatikai Stratégiája a honvédelmi tárca informatikai fejlesztési és 

alkalmazási célkitűzéseit tartalmazza a 2014 és 2024 közötti időszakra. A tárca a vezetési és 

vezetéstámogató rendszereit továbbfejlesztette, racionalizálta. A Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer 

részeként az MH Műveleti Vezetési Rendszer bevezetésének előkészítése folyamatos. A különleges 

műveleti képességfejlesztés részeként 2016. január 1-jével megalakult az MH 2. vitéz Bertalan Árpád 

Különleges Rendeltetésű Ezred, amely így létszámában és képességeiben is szélesebb körű alkalmazást, 

reagáló képességet tett lehetővé. A képességfejlesztés anyagi hátterét a Honvédelmi Szakpolitikai 

Programban tervezett pénzügyi keretek, valamint az amerikai nagykövetségen működő Amerikai Védelmi 

Együttműködési Iroda (US ODC) jelentős anyagi – technikai támogatási programjai biztosítják. A 2016-tól 

növekvő források lehetőséget teremtett arra, hogy a honvédelmi tárca folytathassa a korábban megkezdett 

kiemelt beszerzési programokat (Gripen harcászati repülőgép, Tábori vezetés-irányítási rendszer, Gépjármű 

Beszerzési Program), és megkezdje az újabb hadfelszerelés fejlesztési programok indítását. 

Településfejlesztés, építésügy: 2014-ben kezdődött az építésügy és a településügy reformja, valamint az 

Otthonteremtési Program keretében az egyszerű bejelentés előkészítése. Az épített környezet alakításáról 

és védelméről  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) módosítása hathatós bürokráciacsökkentést 

eredményezett, ugyanakkor felmerült a településkép védelmének igénye is. Ennek kapcsán megalkotásra 

került a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Tvtv.), amely a településkép-védelem új 

eszközrendszereként vezette be a korszerű helyi településképi rendeleteket és településképi arculati 

kézikönyveket. A hatékony településfejlesztés érdekében központi támogatással elkészültek az új 

szabályozási környezethez illeszkedő településfejlesztési koncepciók és integrált településfejlesztési 

stratégiák minden megyei jogú városra, járásszékhelyre és kerületre.  

A stratégiai erőforrások megőrzésének, fenntartható használatának szakpolitikai feladatai - 

környezetvédelmi prioritás  

A környezetvédelem területén az OFTK elfogadása óta alapvetően a korábban kitűzött célok és fejlesztési 

programok megvalósítása zajlott, amelyek középpontjában elsősorban a szennyvízkezelés, árvízvédelem és 

ivóvízellátás fejlesztése állt. Az OFTK célkitűzéseinek megvalósulását a konkrét fejlesztések mellett 

számos intézkedés támogatta a szabályozás és tervezés valamint a szemléletformálás terén. Megállapítható, 

hogy szinte minden fejlesztéspolitikai feladat terén történt beavatkozás, előrelépés. A közvetlenül 

környezeti célokat szolgáló beavatkozások mellett fontosak az egyes ágazati fejlesztésekbe beépülő 

környezeti szempontok is, elsősorban a mezőgazdaság, talajvédelem, vagy az energiahatékonyság terén. 
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Szemléletformálás: A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése érdekében az egyik 

legjelentősebb tevékenység a „TeSzedd!” hulladékgyűjtési akció, amely 2016-ban 6. alkalommal került 

megrendezésre. Az energiahatékony beszerzésekről szóló 1849/2014. (XII. 30.) Korm. határozat és a 

vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó Cselekvési Tervről szóló (1201/2015. (IV.09) Korm. 

határozat, egyaránt ösztönzi a zöld közbeszerzéseket, illetve a környezeti követelmények fejlesztését a 

közbeszerzések területén. Az FM ajánlásokat dolgozott ki a vállalati társadalmi felelősségvállalás 

környezeti szempontjainak érvényesítésére, amelyek a hulladékgazdálkodással kapcsolatban is 

tartalmaznak ajánlásokat.  

Természet és tájvédelem, fenntartható területhasználat: A természetes és természetközeli élőhelyek 

megőrzése érdekében a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) fejlesztései révén javult az 

élőhelyek állapota, erdei iskolák infrastruktúrája került jobb állapotba. Folyamatosan készülnek a Natura 

2000 hálózat hatékony megőrzését megalapozó fenntartási tervek. A KEHOP és a VEKOP segítségével 

legalább 100 000 hektáron cél javítani természeti területeink állapotát. Folytatódott a már korábban 

elfogadott fajmegőrzési tervek végrehajtása.  

A tájvédelem terén a „Nemzeti Ökoszisztéma Szolgáltatások Térképezése és Értékelés” program fő feladata 

a hazai ökoszisztémák és szolgáltatásaik rendszerezése, értékelése, az ökoszisztémák térképi lehatárolása, 

ökológiai állapotának országos értékelése. Stratégiai vizsgálatok keretében elindult az ország tájkarakter 

alapú térképezése, tipizálása, a tájkarakter-védelem közép- és hosszú távú eszközrendszerének 

meghatározása. 2015-ben hatályba lépett az Európai Unió idegenhonos inváziós fajok szabályozására és 

visszaszorítására irányuló rendelete, melynek hazai alkalmazásához megtörténtek a szükséges lépések. 

A biológiai és táji sokféleség fenntartható használata, a mezőgazdaság sokszínűségének megőrzése 

érdekében az FM nagy hangsúlyt fektetett a hazai génbank hálózat rendszerének helyreállítására. 2014-

2016 között megtörtént 25 Magas Természeti Értékű Terület (MTÉT) felülvizsgálata, mellyel 

párhuzamosan 3 új MTÉT (Fertő, Jászság, Tiszavölgy) kijelölése is megtörtént. 2015-ben elkészült a 

magyarországi natúrparkok fejlesztési koncepciója.  

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT törvény) felülvizsgálata során 

fontos szempont a természeti értékek és erőforrások védelme. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési 

Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 2011. évi módosítása során a takarékos területfelhasználás 

elősegítése érdekében két újszerű elem jelent meg, a területcsere és a területi mérleg. 

Hulladékgazdálkodás: A képződő hulladék mennyiségének csökkentése és fokozottabb hasznosulása 

érdekében az Országos Hulladékgazdálkodási Terv határozza meg a 2014-2020 között elérendő célokat és 

a szükséges intézkedéseket. 2015. január 1-jével bevezetésre került az elkülönített gyűjtés kötelezettsége a 

települési papír, üveg-, műanyag és fémhulladék vonatkozásában. Hazánk egyúttal a zöldhulladék 

elkülönített gyűjtését is bevezette. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kötelező bevezetésével a 

papír-, fém-, és műanyaghulladék tekintetében mintegy 50%-kal növekedett a hasznosítható hulladékok 

mennyisége. A hulladékok energetikai hasznosításával kapcsolatos fejlesztések megjelentek a KEHOP-ban, 

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről pedig 

kormányrendelet készült, amely biztosítja a hulladékká vált berendezések visszagyűjtését. Elkészült a 

hulladékkezelő létesítmények (válogatómű, átrakó állomás, komposztáló, hulladékégetők, hulladéklerakók) 

hiánytalan, naprakész adatbázisa, valamint a települési hulladék energetikai hasznosításának koncepciója.  

2016 márciusában indult el az Interreg program keretén belül a TRIS (Transition regions towards Industrial 

Symbiosys) elnevezésű projekt, amelynek központi témája az ipari szimbiózis, ezen belül is a körforgásos 

gazdaság célkitűzéseinek megvalósítása. 

Kármentesítés, környezetvédelmi informatikai és monitoring rendszerek: A 2014-2016 közötti években az 

Országos Környezeti Kármentesítési Program alprogramjaiban közel 75 helyszínen folyt kármentesítési 

tevékenység (tényfeltárás, műszaki beavatkozás, monitoring) összesen 43,2 Milliárd Ft költségvetési forrás 

felhasználásával. 2014-ben megújult az Országos Környezeti Információs Rendszer, amely korszerű, 

gazdaságosan üzemeltethető, magas rendelkezésre állású hardver és alapszoftver infrastruktúrával 

rendelkezik. 2015. január 1-től az Egységes Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer részei a 
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hulladékkal kapcsolatos általános adatszolgáltatás (HIR), a hulladékká vált gépjármű adatbázis (HGK), az 

elektromos és elektronikus berendezés adatbázis (HEE), az elem és akkumulátor adatbázis (HEA), a 

hulladéklerakási járulék adatbázis (HLJ) és a hulladék export-import adatbázis. 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) egy előrejelzésen alapuló országos aszálymonitoring rendszer 

kidolgozását tűzte ki célul, amely a vízhiány kárelhárítást a meglévő vízkár-elhárítási védekezési 

rendszerbe integrálja.  

Zajterhelés csökkentése, levegőminőség javítása: Új zajvédelmi rendelet-csomag szabályozza a nemzetközi 

licenccel rendelkező gyorsasági autó- és motorversenypályákra, valamint az „alkalmi rendezvényekre” 

vonatkozó előírásokat. Elkészültek a nagy forgalmú közutak és vasútvonalak stratégiai zajtérképre épülő 

zajcsökkentési intézkedési tervei. 

A levegőminőség javítása érdekében elsősorban jogalkotási feladatok történtek, amelyek a hatékony és 

egyértelmű szabályozás megteremtését célozták. Elkészült a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés 

ágazatközi intézkedési programjáról szóló 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozatban szereplő feladatok és 

eredmények szakértői áttekintése, ami a program felülvizsgálatának és továbbfejlesztésének megalapozó 

tanulmányaként szolgál. A mobilitás feltételeinek légszennyezés- és zajterhelés-csökkentő módon történő 

biztosítása érdekében megkezdődött a városi mobilitási tervek kidolgozásának ösztönzése, mintaprojekt 

megvalósításával. 

Ökológiai gazdálkodás, ásványvagyon gazdálkodás: A 2015. januári megállapodás alapján az Európai Unió 

tagállamai szabadon dönthetnek arról, hogy genetikailag módosított szervezetektől mentes (GMO-mentes) 

legyen a mezőgazdaságuk, amely nagy lehetőség Magyarország számára a mezőgazdaság GMO-

mentességének megőrzésében. A tiltást lehetővé tévő uniós jogszabályt az EU tagállamai közül elsőként 

ültettük át nemzeti jogrendbe. 

A Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott közép- és hosszú távú stratégiai célkitűzések tükrében 

készül az Energetikai Ásványvagyon Cselekvési Terv.  

Szennyvízkezelés: A Csatlakozási Szerződés és a települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK irányelv 

kötelezettségei a Nemzeti Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program szerint teljesülnek. A 

szennyvízelvezetés és –tisztítás KEHOP prioritás 268 Mrd Ft támogatást biztosít a feladatra. A 

szennyvíziszap kezelés fejlesztésére fordított KEHOP támogatási felhívás keretösszege 50 Mrd Ft. 

Természetközeli szennyvízkezelési módok és az egyedi kisberendezések használata a 2000 LE 

szennyezőanyag-terhelés alatti településeken jellemző, amelyeket a Szennyvízprogram nem tartalmaz. 

2015-ig 70 új önálló szennyvíztisztító telep létesült a regionális operatív programok keretében, hasonló 

nagyságrendi fejlesztés várható a VP terhére 2020-ig. 

Ivóvízellátás: Az Ivóvízminőség-javító Program keretében 124 ivóvízminőség-javító kiemelt projekt került 

nevesítésre. Az ivóvíz minőségének javítására a KEHOP 68 Mrd Ft támogatást biztosított. Az 

Ivóvízminőség-javító Program fókuszában elsősorban az Alföld és a Dél-Dunántúl érintett települései, 

valamint a meglévő ivóvízhálózatok elmaradt rekonstrukciós feladatainak elvégzése állt. A KEHOP 

támogatja az ólomból készült vezetékek felmérését és ütemezett cseréjét is. Kidolgozás alatt van a 

vízveszteségek csökkentése érdekében a hálózatrekonstrukciós program. 

Vízgazdálkodás: 2016-ban elfogadásra került Magyarország második Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve 

(VGT2), amely az EU Víz Keretirányelv intézkedési programja alapján a fenntartható vízkészlet-

gazdálkodás megteremtését, komplex vízgyűjtő-fejlesztést, a vízkészletek mennyiségi és minőségi 

védelmét célozza. A Kvassay Jenő Terv Nemzeti Vízstratégia a magyar vízgazdálkodás 2030-ig terjedő 

keretstratégiája és 2020-ig terjedő középtávú intézkedési terve. Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási 

Tervének (VGT1) időszaka (2010-2015) alatt számos kedvező változás is bekövetkezett a vízhasznosítások 

szabályozásában, pl. az öntözési engedélyek feltételrendszerében (rétegvízből nem lehet öntözni, csak 

mikroöntözéssel, víztakarékos technológiát kell alkalmazni). Az árvízi kockázatok megelőzése és a károk 

mérséklése érdekében elfogadásra került Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Terve. Az árvíz-

kockázatkezelési tervek azon intézkedések összességét tartalmazzák, amelyek első sorban a vizek 
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többletéből (árvízveszélyből) eredő kockázat kezelésére szolgálnak, mindamellett az egyes árvízi kockázat 

csökkentő (mederben és tározókban történő víztározás, vízvisszatartás)- szerkezeti intézkedések - 

megvalósulása esetén lehetőség lesz az aszálykárok hatásainak a jövőbeli mérséklésére is. 2015-ben 

megkezdődött a nyilvántartott tározó létesítési lehetőségek felmérése és az öntözési igények alapján történő 

elemzése. A belterületi csapadékvíz-gazdálkodást a TOP támogatja. A szélsőséges vízgazdálkodási 

viszonyok káros hatásainak fenntartható csökkentése érdekében folyik a meliorációs területek felmérése.  

A vízgazdálkodás területi prioritásai a Balaton, a Duna, a Tisza-völgy és a Homokhátság problémáira 

koncentrálnak. A Balaton esetében a mederben történő többlettározás terén történt a legjelentősebb 

előrelépés. További fontos projekt a Sió csatorna vízlevezető képességének javítása és a Balaton 

vízminőségi állapotát befolyásoló külső terhelések, szennyeződések csökkentése, a tó jó állapotának 

biztosításához szükséges intézkedések megvalósítása. A Duna-völgyben a Mosoni-Duna torkolati 

szakaszának vízszint rehabilitációja, a Felső-dunai mellékág-rendszerek ökológiai vízpótlásának hosszú-

távú fejlesztése, a térség árvízvédelmi veszélyeztetettségének csökkentése és hullámtéri levezető-

képességének biztosítása, valamint a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és 

– rekonstrukció a legfontosabb előkészítés alatt álló projektek. A 2014-2020 közötti fejlesztési időszak 

súlypontjában a Tisza-völgyi vízgazdálkodás fejlesztése áll, ezen belül az ár- és belvízvédelmet megelőző 

jelleggel szolgáló fejlesztések, valamint a klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekében a fenntartható 

vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása. A Duna-Tisza közi Homokhátság esetében kiemelten 

fontos a vízvisszatartás komplex rendezése, szükség szerint a vízpótlás megoldása, a vízgazdálkodás 

fejlesztési lehetőségeinek további vizsgálata.  

Energiagazdálkodás, megújuló energiaforrások: Az energiahatékonysággal kapcsolatos fejlesztéseket az 

uniós források mellett az ország üvegházgáz kvótáinak értékesítéséből származó forrásokra épülő Zöld 

Beruházási Rendszer (ZBR) is támogatja. 2014 óta a ZBR-ben meghirdetésre került a Közösségi 

közlekedésben üzemeltetett gázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését elősegítő alprogram, a Homlokzati 

Nyílászárócsere Alprogram, az Otthon Melege Program - Háztartási nagygépek energia megtakarítást 

eredményező cseréje alprogram, a Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram és a társasházak energia-

megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása. A vállalkozások, közintézmények 

épületeinek energetikai korszerűsítéséhez a 2007 és 2013 közötti uniós programozási időszak során a 

KEOP biztosított vissza nem térítendő támogatást, míg 2014-től a KEHOP mellett a GINOP, a VEKOP és 

a TOP is tartalmaz energiahatékonysággal és megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos intézkedéseket. 

Elérhető egy több mint 115 Mrd Ft-ot meghaladó keretösszegű visszatérítendő támogatás (GINOP-8.4.1/A-

17, VEKOP-5.2.1-17) a lakóépületek energetikai korszerűsítésére, energiahatékonysági és megújuló 

energiaforrások alkalmazására. 

Magyarországon a megújuló energiaforrások részaránya a teljes bruttó energiafogyasztásban nő, hazánk 

2010 és 2014 között folyamatosan túlteljesítette az EU felé időarányosan vállalt növekedést. Az okos 

hálózatok kiépítésére – napenergia alapú villamos erőművek létrehozása mellett – a TOP keretében lehet 

támogatást kapni.  

Közel 45 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésre a gazdasági társaságok részére távhő 

rendszerek korszerűsítésére, bővítésére, amelynek keretében lehetőség lesz a megújuló energiaforrásokat 

hasznosító távfűtő rendszerek kialakítására illetve energiahatékonysági beruházásokra. A 

tanyavillamosítással kapcsolatosan elsősorban a Tanyafejlesztési Programban valósulnak meg az 

előirányzott célok.  

Az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai elleni védekezés: 2016-ban átadták a Nemzeti Alkalmazkodási 

Térinformatikai Rendszert (a továbbiakban: NATéR), amely a változó környezeti hatásokhoz igazodó 

természeti-, társadalmi- és gazdasági alkalmazkodási döntés-előkészítést, döntéshozást és tervezést segíti.  

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében a Nemzeti Erdőstratégia (2016–2030) 

megfogalmazza a jelenlegi erdők mennyiségének megőrzését és minőségének további javítását; másrészt az 

erdőtelepítéssel történő erdőterület növelését Magyarországon. Az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény célul tűzte ki az erdők természetes állapotának 
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megőrzését, és az állami erdőterület meghatározott hányadán kötelezővé tette a folyamatos erdőborítást 

biztosító módszerek alkalmazását. Ennek eredményeként nőtt a természetközeli erdőgazdálkodási módok 

alkalmazása. 

A klímaváltozás hatásai miatt veszélyeztetett felszíni víztestek rehabilitációjára a Tisza-völgyi Árvízvédelmi 

Fejlesztési Program javasol komplex megoldásokat. A KEOP természetvédelmi célú támogatásai közül az 

élőhely-rekonstrukcióra szolgáló források kb. 40%-át vizes élőhelyek fejlesztésére irányuló projektek tették 

ki. A klímaváltozás hatásaival szemben a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2015 (VGT2) fogalmaz 

megkülönböző rehabilitációs intézkedéseket.  

Katasztrófavédelem: A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) teljes 

szervezeti átalakítása 2012-ben kezdődött, viszont a szervezet struktúráját érintő változások még 2016-ban 

is történtek. Az átszervezés célja az emberi élet és vagyoni értékek magas szintű védelmét biztosító 

katasztrófavédelmi rendszer és szervezet, egységes és hatékony szabályozás létrehozása volt.  

2014-ben elkészült a Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak 

eredményeiről szóló jelentés és stratégia. A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása a települést 

érintő veszélyeztető hatások (természeti, civilizációs és egyéb eredetű veszélyek) komplex elemzése 

alapján legutóbb 2016-ban került felülvizsgálatra. Önkéntes mentőszervezetek támogatása érdekében jött 

létre az önkéntes Nemzeti Minősítő Rendszer, valamint elkezdődött a 19 alsó és felső küszöbértékű 

veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem körzetében az országos kiterjedésű meteorológiai és vegyi 

monitoring, valamint lakossági riasztó (Monitoring és Lakossági Riasztó) rendszer telepítése. 

5. A megyék és Budapest területfejlesztési feladatainak érvényesülése 

A 2014–2020 közötti európai uniós programozási időszak tervezésének és forrás-felhasználásának területi 

megalapozása érdekében az OFTK alapelvei és céljai szerint a megyei önkormányzatok, valamint Budapest 

Főváros Önkormányzata 2012 és 2014 között elkészítette területfejlesztési koncepcióját és a 

területfejlesztési programját. Valamennyi elfogadott megyei koncepció és program célrendszere illeszkedik 

az OFTK szakpolitikai és területi céljaihoz. A megyei területfejlesztési tervdokumentumokban számos 

OFTK térkategóriával (pl. hátrányos helyzetű térségek, vidéki térségek, tanyás térségek stb.) kapcsolatosan 

meghatározott fejlesztési cél is található.  

Az OFTK 4 átfogó céljához tartozó 13 specifikus célkitűzés közül a fővárosi és a megyei területfejlesztési 

koncepciók 10-13-hoz kapcsolódnak. Valamennyi megyei (és a fővárosi) területfejlesztési koncepció 

esetében kimutatható a gazdaságfejlesztést, az egészséges társadalmat, a kreatív tudástársadalmat, a 

szolidáris társadalmat, az erőforrások megőrzését, a városhálózat és a területi különbségek csökkentését 

előirányzó specifikus célokkal meglévő összhang.  

A fővárosi és megyei területfejlesztési programok esetében az OFTK 5 nemzeti prioritását alkotó 14 

fejlesztési tématerület közül a megyék területfejlesztési programjai 11-14-hez kapcsolódnak. Valamennyi 

megyei (és a fővárosi) területfejlesztési koncepció esetében kimutatható az innovatív gazdaságfejlesztés, a 

kis- és középvállalkozások fejlesztése, az elérhetőség, a foglalkoztatás, a tudásalapú társadalom, az 

energia-hatékonyság, a befogadó társadalom, a területi integrációt fejlesztési tématerületekkel meglévő 

összhang. A legkevesebb megyei kötődés a szűkebb területet érintő a Budapest és térsége fejlesztése (3 

megye) mellett a kevésbé területi jellegű a jó állam (13 megye), valamint az európai területi együttműködés 

fejlesztési tématerületek esetén mutatható ki.  

A megyei és fővárosi területfejlesztési koncepciók és programok jelentik az alapját a TOP, illetve VEKOP 

uniós források felhasználásához kapcsolódóan készült megyei (fővárosi, megyei jogú városi) integrált 

területi programoknak amelyek végrehajtása Területi Kiválasztási Rendszer (TKR) eljárásrend szerint 

történik. Az ITP tartalom a kevésbé fejlett régiók megyéi esetében a TOP prioritásaihoz, a főváros és Pest 

megye esetében a VEKOP egyes intézkedéseihez kapcsolódik.  

A megyei önkormányzatok (illetve a fővárosi önkormányzat, valamint a megyei jogú városok 

önkormányzatai) az ITP-ben rögzítik az általuk, saját hatáskörben alkalmazott területi kiválasztási 

kritériumokat. A TOP és VEKOP források esetében a megyei önkormányzatok részt vesznek a döntés-
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előkészítésben, adott esetben projekt-előkészítő, projektmenedzsment feladatokat is ellátnak, így közvetlen 

kapcsolódásuk van a területi operatív programok végrehajtásához. 

Az OFTK megyékre és fővárosra vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó intézkedések 

részben a megye területfejlesztési tevékenység keretében, részben a megyét is érintő szakpolitikai 

intézkedések keretében valósulnak meg. A megyék és a főváros saját fejlesztéspolitikai célkitűzései 

eléréséhez elsősorban a TOP és a VEKOP, valamint az ágazati operatív programok biztosítják a források 

túlnyomó részét. A TOP és a VEKOP megyei intézkedései 2014-2016 között előkészítési fázisban (tervezés, 

projektgenerálás, pályázat készítés és benyújtás) voltak, a tényleges megvalósítás 2017-ben kezdődött. 

6. A megvalósítás feltételrendszere 

Az OFTK megvalósításhoz az Országgyűlés közvetlenül forrásokat nem rendelt, azok az uniós 

finanszírozású operatív programok, támogatások és az érintett szakpolitikákon keresztül állnak 

rendelkezése. Az OFTK célok megvalósulását elsődlegesen az uniós források biztosítják, de a nemzeti 

költségvetés eszközei több területen fontos hozzájárulást adnak, többek között az MVP és a 

Tanyafejlesztési Program forrásai, valamint Pest megye célzott fejlesztési forrása 2016-2021 között. A 

nemzeti költségvetés elsősorban az uniós programok által nem, vagy nem kellő mértékben támogatott 

területek fejlesztéseit finanszírozza komplementer módon, de a társfinanszírozás segíteni az uniós 

fejlesztési források felhasználását is.  

Az Európai Unió fejlesztéspolitikai kereteinek megfelelően az OFTK célrendszere az EU 2020 stratégia 

céljait, a Területi Agenda 2020 területi prioritásait figyelembe véve készült. A célrendszer és a nemzeti 

prioritások illeszkednek az EU kohéziós politika tematikus célkitűzéseihez. Az OFTK célrendszerének, 

nemzeti prioritásainak agrár- és vidékfejlesztési elemei a 2014-2020 közötti KAP célkitűzéseivel vannak 

összhangban.  

Az OFTK fontos elemként kezeli a területi gondolkodást, a területi kohézió és a területi szempontok 

érvényesítését a tervezési, megvalósítási és értékelési feladatok teljes ciklusában, a szakpolitikai 

fejlesztéspolitikai feladatok esetén is határoz meg területi prioritásokat. Területileg integrált, összehangolt 

fejlesztések megvalósítására lehetőség nyílik a TOP megyei és megyei jogú városi integrált területi 

programjainak, valamint a TOP és a VP által finanszírozott közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) 

támogatásával. Emellett kormányhatározatokkal rögzített forráskoordinációval térségi integrált programok 

valósulnak meg. A hátrányos helyzetű térségek fejlesztéséhez kapcsolódik a kedvezményezett járásokról, 

valamint a kedvezményezett településekről szóló kormányrendeletek megjelenése. Előbbi 

kedvezményezett, fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő kategóriákba sorolta a járásokat, 

utóbbi jelentős munkanélküliséggel sújtott, valamint társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 

kedvezményezett települések kategóriát állapított meg. E térségi kategóriák, mint területi preferencia a VP, 

EFOP, TOP, GINOP egyes felhívásainál beépültek, programszintű összehangolás azonban nem érvényesül. 

A következő időszakban a legrászorultabb térségek fejlesztésének hatékonyabbá tétele érdekében a 

területfejlesztési szakterület programba foglalt beavatkozások kialakítását tervezi. 

A szakmai céloknak megfelelő fejlesztéseknek kedvező szabályozási környezet megteremtése, az 

adminisztratív terhek csökkentése és a versenyképesség erősítése érdekében 2014-2016 között számos 

egyszerűsítés történt (pl. építési szabályozás, kiemelt beruházások engedélyezési eljárása). A 

területfejlesztési intézményrendszer szabályozási kereteihez kapcsolódóan az OFTK rögzíti, hogy a 

jogszabályi változások következtében 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzatok fő tevékenységévé 

vált a területfejlesztési és a területrendezési feladatok ellátása. Ezzel egyidejűleg megszűntek a regionális, a 

megyei-, és a kistérségi területfejlesztési tanácsok, és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 

1996. évi XXI. törvény (Tftv.) bevezette a megyei, regionális, illetve országos területfejlesztési fórumok 

intézményét.  

A fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a 

szaktárcáktól leválasztva működő irányító hatóságok rendszere megszűnt. A tervezési-fejlesztési felelősség 

egyértelművé vált, a fejlesztéspolitikai tervezés koordinációját a Miniszterelnökség látta el, az egyes 

operatív programokat a szaktárcák tervezték, együttműködve az érintett tárcákkal, szakterületekkel. A 
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végrehajtás koordinációja szintén a Miniszterelnökség feladata, az egyes operatív programok végrehajtási 

felelőse a szaktárcáknál működő irányító hatóságoké. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendelet (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) alapján az intézményrendszer egységes jogi, pénzügyi és 

adminisztratív követelmények szerint működik.  

Az OFTK a megvalósítás kulcselemének tekinti a megfelelő szakpolitikai és területi koordinációt. Az 

országos fejlesztéspolitikai koordinációt a Miniszterelnökség biztosítja. A TOP és VEKOP esetében a 

megyék és megyei jogú városok közötti koordinációért az Regionális Fejlesztési Programok Irányító 

Hatósága felelős. Területi szinten a megyei és regionális területfejlesztési konzultációs fórumok, illetve a 

megyei és megyei jogú városi önkormányzatok által biztosított koordinációs mechanizmusok működnek.  

A folyamatok nyomon követéséért felelős fejlesztéspolitikai monitoring és értékelési rendszert a 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályozza, a területfejlesztés viszonylatában a területi monitoring 

rendszerről szóló 37/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kapcsolódó jogszabály.  

Az OFTK rögzíti, hogy a fejlesztéspolitikai és a szakpolitikai tervezés rendszerét meg kell újítani. A 

Tftv. szabályozza a területfejlesztési és területrendezési tervek rendszerét, viszonyát. Az OFTK tervezési 

folyamatával egyidejűleg zajlott a megyei területfejlesztési koncepciók és programok tervezése, így 2014-

ben a területfejlesztés országos és megyei (valamint fővárosi, Balaton kiemelt térségi) tervrendszere 

teljesen megújult. A stratégia dokumentumok rendszerét a kormányzati stratégiai irányításról szóló 

38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet rögzíti. A 2014-2016 között elfogadott szakpolitikai fejlesztési 

stratégiáknak illeszkednek az OFTK-hoz. 

Az OFTK rögzíti, hogy a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználása során kiemelt 

szerepet kell biztosítani a közösségi részvételen alapuló fejlesztési programoknak és a térség- és 

városfejlesztést célzó területileg integrált fejlesztéseknek, melyek alkalmazásához szempontokat PM is 

tartalmaz. A TOP és VEKOP esetében a megyék, a megyei jogú városok, illetve a főváros területére 

kormányhatározatban meghatározott indikatív forráskerettel készültek ITP-k, végrehajtásuk TKR 

eljárásrendben történik. A CLLD eszköz a VP (EMVA források) és a TOP (ERFA, ESZA források) 

esetében kerülnek alkalmazásra. A vidékfejlesztés CLLD célterületét a községek és a 10 ezer fő alatti 

városok képezik, a TOP a 10 ezer fő feletti városokban kísérleti jelleggel támogatja a közösségvezérelt 

helyi fejlesztéseket. A városi CLLD kulturális és közösségi tematikával, lehetőség szerint a helyi gazdasági 

szféra bevonásával valósul meg, a vidékfejlesztési CLLD vidékfejlesztési tartalommal (pl. diverzifikáció, 

alapvető szolgáltatások) bír. Fentiek mellett a kormányhatározatokban indikatívan rögzített 

forráskoordinációval működő térségi programok is részei a támogatáspolitikai rendszernek. Ilyenek a 

turisztikai térségek és kiemelt turisztikai fejlesztési térségek (például Balaton, Sopron-Fertő, Tokaj-Felső-

Tisza-Nyírség), a nemzeti térségi programok (pl. Ős-Dráva Program, Mura Program, Tokaj-Hegyalja 

program). 

7. Az OFTK felülvizsgálatának legfontosabb eredményei 

A felülvizsgálat során módosítási javaslatokat az ágazati szakterületek és a területi szereplők (megyei 

önkormányzatok, kiemelt térségi fejlesztési tanácsok, megyei jogú városok önkormányzatai) egyaránt 

megfogalmaztak, emellett a területfejlesztési szakterület részéről is javasolt a módosítás. 

A szakmailag kiemelten indokolt, sürgős módosítási javaslatok a következők: 

 A 2020 utáni uniós programozási időszak operatív programokat megalapozó fejlesztési 

megállapodásának (a jelenlegi PM-nek megfelelő jövőbeli dokumentum), valamint operatív 

programjainak kialakításához elengedhetetlen, hogy az ország fejlesztési elképzeléseinek 

megalapozását szolgáló OFTK célrendszere a 2020 utáni feltételeknek megfeleljen, ezeket 

támogassa. Az OFTK jelenlegi célrendszeri struktúrája, elsősorban a célrendszer szintjei 

pontosításra szorulnak, emellett a középtávú nemzeti prioritásokat kizárólag a 2014-2020 közötti 

időszakra tartalmazza a dokumentum, és a fejlesztéspolitikai feladatokat is 2014-2020-ra rögzíti. 

Az OFTK célrendszer struktúrájának áttekintése, valamint a 2020 utáni időszak középtávú nemzeti 
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prioritásaival történő kiegészítése, az alapján a szakpolitikai és területi fejlesztéspolitikai feladatok 

2020 utánra történő aktualizálása javasolt. 

 A területi kategóriák, térségtípusok kiegészítése a szabad vállalkozási zónákkal és a 

kedvezményezett járásokkal, a térségtípusok és területi célok strukturálása, a térségek lehatárolási 

szempontjainak és módszertanának átfogó, keretjellegű rögzítése javasolt. Az OFTK így nem 

csupán az egyes térkategóriákra vonatkozó térképeket fogja tartalmazni, hanem azok lehatárolási 

módszertanát is. A kedvezményezett térségek és települések esetében elsődlegesen a besorolás 

elveit és szempontjait rögzíti, amelyekre a részletes besorolási módszertant és a térségek, 

települések listáját megállapító kormányrendeletek épülhetnek. 

 A Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése fejezetet javasolt kiegészíteni a Tokaj Borvidék 

kiemelt térség fejlesztési céljainak és fejlesztéspolitikai feladatait magában foglaló alfejezettel. Az 

OGY határozat a régió határokon, illetve a megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt 

területfejlesztési feladatai ellátására kiemelt térségként nevesíti a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetet 

(BKÜ), a Budapesti Agglomerációt és a Tokaji Borvidéket. A Balaton és a Tokaji Borvidék 

kiemelt térségként szerepel a Tftv.-ben. A Balaton térség fejlesztési céljai és fejlesztéspolitikai 

feladatai az OFTK-ban szerepelnek, azonban a Tokaj Borvidék fejlesztési céljai nincsenek 

nevesítve. A módosítással megtörténik a Tokaji Borvidék kiemelt térség fejlesztéspolitikai 

feladatainak meghatározása. 

 A szakpolitikai célok és a területi célok összhangjának, belső logikai kapcsolatrendszerének 

erősítése a területi kohézió fejlesztéspolitikai gyakorlatban történő hatékonyabb érvényesítése 

érdekében. 

 Az elfogadott 2016. évi CLVI törvénynek megfelelően az OFTK-ban szükséges a 

turizmusfejlesztés alapjait képező kiemelt turisztikai fejlesztési térségek, desztinációk 

megjelenítése 

 A térhasználati, területrendezési elvekre vonatkozó előírásokra, valamint területfejlesztés és a 

területrendezés összehangolására vonatkozó leírások aktualizálása, erősítése. 
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1 AZ OFTK FUNKCIÓJA, HELYE A FEJLESZTÉSPOLITIKÁBAN 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót 2014-ben fogadta el az Országgyűlés. A 

koncepció egységesíti magában a korábbi Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési 

Koncepció tematikáját, kijelölve az ország fejlesztési és területfejlesztési célkitűzéseit. A koncepció az 

ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva 

meghatározza a hosszú távú jövőképet, valamint a fejlesztéspolitikai célokat és elveket. Ezek alapján kijelöli 

a 2014–2020-as fejlesztési időszak nemzeti, szakpolitikai súlypontjait. 

A Koncepció jövőképe és célrendszere 2030-ig szól. Emellett fejlesztési prioritásokat fogalmaz meg a 
2014–2020-as programidőszak fejlesztéspolitikája számára is. Ez utóbbi az Európai Unió Európa 2020 

Stratégiájához és a kapcsolódó, 2014–2020 közötti programfinanszírozási időszakhoz illeszkedik. 

Az OFTK elkészítéséről a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 

rendelkezik. 

A Koncepció az egyes ágazatokat, szakpolitikákat irányító minisztériumok, illetve államtitkárságok, 
valamint a megyei önkormányzatok és Budapest által jelzett megyei, illetve fővárosi fejlesztési igényeket és 

elképzeléseket figyelembe véve, azokat összehangolva adja meg a fejlesztési célokat. 

A Koncepció illeszkedik a kiemelt nemzeti stratégiai tervdokumentumokhoz, fejlesztéspolitikai és 

területfejlesztési szempontból közös irányt határoz meg a szakpolitikák számára, kapcsolódik a 

szakpolitikai stratégiai tervdokumentumokhoz és megalapozza a kiemelt nemzeti célkitűzések 

megvalósítását szolgáló – fejlesztéspolitikai célú – szakpolitikai programok tervezését és végrehajtását. A 

Koncepció a fejlesztéspolitikai eszközökön keresztül kapcsolódik a nemzeti költségvetésből finanszírozott 

fejlesztési célú programok megvalósításához.  

A Koncepció egyik fő funkciója az EU 2020 Stratégiához és a 2014–2020 közötti uniós támogatáspolitika 

keretcéljait és keretszabályait az EU szintjén rögzítő Közös Stratégiai Kerethez illeszkedve, azokhoz 

hozzájárulva a hazai fejlesztés- és területfejlesztési politikai keretek, célok és prioritások kijelölése, a hazai 

fejlesztés- és területfejlesztési politika orientálása. A megyei, fővárosi és kiemelt térségi területfejlesztési 

koncepcióknak és programoknak illeszkedniük kell az OFTK célrendszeréhez.  

A Koncepció fejlesztéspolitikai céljai és elvei képezik az Európai Bizottság és Magyarország között a 

2014-2020 közötti uniós források felhasználására kötött PM koncepcionális hátterét, a dokumentum 

megalapozza a 2014–2020 közötti uniós források felhasználásra irányuló hazai operatív programok 
tartalmát, továbbá orientálja a hazai fejlesztési célú források felhasználását. 
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2 A FEJLESZTÉSPOLITIKAI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEK 

ÉRVÉNYESÜLÉSE 

2.1 A nemzeti jövőkép elérésének keretei 

Az OFTK jövőképe és céljai koncepcionális keretet adnak a hazai fejlesztés- és területfejlesztési 

politikának. A legfontosabb társadalmi-gazdasági mutatók alakulása jelzi, hogy a jövőkép és a kitűzött 

célok elérésében milyen fázisban tart az ország. A jövőkép elérése és a célok megvalósítása érdekében tett 

lépések a szakpolitikai stratégiákon és programokon, a területfejlesztési koncepciókon és programokon, 

valamint az uniós és hazai fejlesztési forrásokkal rendelkező programokon keresztül érvényesülnek. A 2.2. 

fejezet a legfontosabb társadalmi-gazdasági mutatók alakulását, az OFTK célok megvalósítását segítő 

szakpolitikai stratégiákat és programokat, illetve a területfejlesztési koncepciók és programok 

kapcsolódását, a 2.3. fejezet a 2014-2020 közötti operatív programok, hazai források OFTK prioritásokhoz 
történő kapcsolódását mutatja be. A szakterületi és területi célokhoz meghatározott fejlesztéspolitikai 

feladatok megvalósításáról a 3. fejezet ad számot. 

Az OFTK jövőképe szerint Magyarország 2030-ban Kelet-Közép-Európa egyik vezető gazdasági szellemi 

központja lesz, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára 

épülő versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó népességgel, megerősödött 

közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal. Ennek eléréséhez a koncepció gazdaság- és 

társadalomstratégiai fordulatot irányzott elő négy területen, melyeket a koncepció célrendszerében az 

átfogó célkitűzések képeznek le. A jövőkép elemei: 

 Vonzó gazdasági környezet, dinamikus gazdaság, melynek elérését a koncepció a gazdasági 

teljesítmény és a foglalkoztatás jelentős bővülésén, valamint az ország gazdasági súlyának 

növelésén, a kiegyensúlyozott és szerteágazó gazdasági kapcsolatokon keresztül tervezi. 

 Gyarapodó népesség, közösségek, melynek elérését a koncepció az európai viszonylatban is jó 

színvonalú oktatáson, felsőoktatáson, egész életen át tartó tanuláson, piacképes szakképzésen, 

innováción, tudáson keresztül, a negatív népesedési trend megállításával, megfordításával, a 

lakosság egészségének megőrzésén, a biztonságos megélhetés lehetőségének biztosításán, valamint 

a társadalmi elégedettség és kohézió növelésén keresztül tervezi. 

 Stratégiailag hasznosított természeti erőforrások, melynek elérése az OFTK szerint a természeti és 

kulturális erőforrások felelős és hatékony kihasználásával lehetséges. 

 Kiegyenlített térszerkezet, melynek eléréséhez többközpontú, megújulás-orientált területi rendszer, 

a területi különbségek növelésének megállítása, a vidéki térségek potenciáljának kibontakoztatása 

szükséges a koncepció szerint.  

Az OFTK jövőképében szereplő tématerületek és célkitűzések részletes, tematikus kibontását az átfogó 

célok és a hozzájuk rendelt specifikus célkitűzések, 2014-2020 időtávjában pedig a nemzeti prioritások és a 

hozzájuk rendelt fejlesztési tématerületek adják meg, így a koncepció megvalósítása ezeken keresztül 

mutatható be. 

A célok, prioritások átfogják a fejlesztéspolitika és a területfejlesztési politika teljes spektrumát, és 

egymáshoz is számos ponton csatlakoznak. A 2014-2016 közötti megvalósulást vizsgálva az OFTK célok 

és a fejlesztéspolitikai végrehajtás között a legdirektebb kapcsolat a PM, amelynek az EU tematikus 

célokhoz illeszkedő célrendszere az OFTK nemzeti fejlesztési prioritásain alapul, és az OFTK legfontosabb 

területi céljai is megjelennek benne. A szakpolitikai stratégiákkal, programokkal a kapcsolat jellemzően 

kevésbé direkt, amellett, hogy a szakterületi célok, fejlesztési feladatok az OFTK-ban is helyet kaptak, a 

szakpolitikák saját céljaik és menetrendjük mellett haladnak. A 2.2. fejezetben bemutatott stratégiák ezért 

elsősorban tematikusan kapcsolódnak az OFTK-hoz, azzal összhangban vannak, ugyanakkor célrendszerük 

sokszor nem az OFTK-ból van levezetve, hanem a szakterület céljai határozzák meg. Erre utal, hogy a 

direkt OFTK kapcsolódás csak kevés stratégiában van bemutatva, és akkor is főleg az általános célrendszeri 

összhang szintjén. Az OFTK kapcsolódás ezért erősítendő a jövőben a fejlesztéspolitikai és szakpolitikai 

tervezés és végrehajtás terén. 
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A szakpolitikai megközelítések elsődlegessége az OFTK területi célok esetében szembetűnő. A legtöbb 

szakpolitikai stratégia, fejlesztési program nem tartalmaz területi célokat és térségi összefüggéseket, ami a 

területfejlesztési célok érvényesítését áttételessé teszi. Pozitív példaként említhető a társadalmi 
felzárkóztatás, ahol mind a szakági stratégia, mind annak cselekvési tervének és végrehajtásának (beleértve 

a szakterületet támogató operatív programot) részét képezi a területi megközelítés (hátrányos helyzetű 

térségek). Másik pozitív példa a vidékfejlesztés, ahol a szakterület átfogó stratégiájának hangsúlyos elemét 

képezi a térségi megközelítés (vidéki térségek, falvak, térségi programok), mely részben leképeződik a 

kapcsolódó hazai támogatási rendszerben és uniós finanszírozású programban, alkalmazva a hátrányos 

helyzetű térségek preferálását is. A területhez köthető beavatkozásokra építő szakpolitikai programok, így a 

természetvédelem, vagy a vízgazdálkodás esetében is megvalósul a kapcsolódás. Összességében azonban a 

szakpolitikák és szakpolitikai stratégiák OFTK területi célokhoz való kapcsolódása, „terület-érzékenysége” 
a jövőben erősítendő a szakpolitikák és a területfejlesztés közötti összhang érdekében, ami a területi 

különbségek csökkentésének, a sajátos térségi potenciálok kibontakoztatásának és a területi felzárkózásnak 

is alapfeltétele. 

A területfejlesztési koncepciók és programok esetében az OFTK célokhoz való illeszkedés, kapcsolódás 

teljes körű, a tervezésre vonatkozó szabályozási előírásoknak (218/2009. (XII.6.) Korm. rend.) 

köszönhetően. Ez nem jelenti azt, hogy a területi (kiemelt térségi, megyei, fővárosi) területfejlesztési 

tervdokumentumok valamennyi, az adott megye, térség esetében releváns OFTK területi célt, 

térségkategóriát leképeznek, azok orientáló jellegűek, a célszintű összhangot szükséges biztosítaniuk. A 

megyei tervek szintjén emellett lehetőség van sajátos, az OFTK-ban nem szereplő térségek és térségi 

fejlesztési célok kijelölésére, több megyei tervdokumentumban találunk ilyen térségi megközelítést. 

2.2 A hosszú távú (2014-2030) fejlesztési célkitűzések érvényesülése a főbb mutatók és a stratégiai 

tervdokumentumok alapján 

Az OFTK célok megvalósulásának nyomon követése koncepcionális szinten a legfontosabb indikátorok 

mérésével, valamint a szakpolitikai és területfejlesztési stratégiák és programok OFTK célokhoz történő 

illeszkedésének, kapcsolódásának vizsgálatával lehetséges. Az alábbiakban a fő makroszintű mutatók 

2014-2016 közötti alakulásának, valamint az OFTK-hoz kapcsolódó, jellemzően annak elfogadását 

követően, a 2014-2016 közötti időszakban készült szakpolitikai stratégia OFTK kapcsolódásának 

bemutatására kerül sor az OFTK átfogó és specifikus célokhoz kapcsolódásuk alapján, feltüntetve a 

fontosabb átfogó, 2014 előtt elfogadott koncepciókat és stratégiákat is, melyek megvalósítása ugyancsak 

kapcsolódik az OFTK célok megvalósításához. A szakpolitikai stratégiák és programok OFTK célhoz 

történő kapcsolódása az elsődleges tématerületi kapcsolódás alapján került megadásra, amellett, hogy a 

legtöbb stratégia az elsődleges szakterületi kapcsolódásán túlmutatóan más további OFTK szakpolitikai, 

illetve területi célokhoz is kapcsolódhat. Részletesebb bemutatást a 3. fejezet tartalmaz. 

Az OFTK célok megvalósítását segítik területi szinten a kiemelt térségi és a megyei területfejlesztési 

koncepciók és programok. A jelenleg érvényes területfejlesztési tervdokumentumok tervezése 2012-ben 

indult a helyzetértékelés elkészítésével, a koncepciókat és programokat 2014-ben fogadták el a megyei 

közgyűlések, illetve a Balaton kiemelt térség esetében 2015-ben a Kormány (Tokaji borvidék kiemelt 

térség esetében a koncepció és program tervezési, egyeztetési fázisban van, elfogadása várhatóan 2018-ban 

történik meg). A megyei és a Balaton területfejlesztési tervdokumentumok elfogadása az OFTK elfogadását 

követte, az OFTK célok figyelembevételére így sor kerülhetett. A megyei, térségi területfejlesztési 

koncepciók és programok a 218/2009. (XII.6.) Korm. rend. szerinti komplex tartalommal készültek, azaz az 

adott megye, térség viszonylatában gazdasági, társadalmi, környezeti fejlesztési célokat egyaránt 

megfogalmaznak, emellett kiemelt szempontjuk a megye, térség országon belüli pozíciójának javítása, 

illetve a megyén, térségen belüli területi különbségek csökkentése, a sajátos fejlesztési igényű területek 

azonosítása és fejlesztése. A területfejlesztési koncepciók és programok ágazati stratégiákkal és 

programokkal, valamint az OFTK-val és a területrendezési tervekkel való összhangját a tervezés során 

biztosítani kellett a Tftv. és a 218/2009. (XII.6.) Korm. rend alapján. Ezáltal ezek a tervdokumentumok az 

OFTK teljes célstruktúrájához kapcsolódnak, ennek részletes bemutatása a megyék és a főváros fejlesztési 

céljainak OFTK kapcsolódását bemutató 4. fejezetben történik. 

A területrendezési tervek a területfejlesztés környezeti, társadalmi és gazdasági céljaival összehangolt, 

hierarchikusan egymásra épülő, műszaki és ökológiai szempontok alapján elkészített tervek, amelyek 

feladata a térszerkezet meghatározása, és a térségi területhasználat szabályozása, továbbá a területfejlesztés 

lehetőségeinek és korlátainak meghatározása a természeti és épített környezet értékek védelmének 
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biztosítása mellett. A területfejlesztés és területrendezés összehangolását célozta, hogy a két szakág 

országos szintű terve közel egy időben került elfogadásra: az OTrT törvény módosítását 2013 

decemberében, az OFTK elfogadását közvetlenül megelőzve fogadta el az Országgyűlés. Az OTrT 

felülvizsgálata figyelembe vette az OFTK célrendszerét, ezért az abban megfogalmazott főbb fejlesztési 

irányok és területi célkitűzések megfeleltethetők az OTrT-ben meghatározott távlati térszerkezet 
kialakítása alapvető elveinek. A területfejlesztést az OFTK-ban megfogalmazott specifikus célok 

elérésében az OTrT-ben meghatározott szerkezeti terv és övezetek által segítette a területrendezés. Az OTrT 

kisebb módosítására a vizsgálati időszakot tekintve 2016-ban, átfogó felülvizsgálatára a kiemelt térségi 

területrendezési tervek (Budapesti Agglomeráció – 2005. évi LXIV. tv.; Balaton Kiemelt Üdülőkörzet – 

2000. évi CXII. tv.) felülvizsgálatával együtt 2017-2018-ban kerül sor. Ezt követően várható a megyei 

területrendezési tervek OTrT-vel való összhangot megteremtő módosítása. 

I. Átfogó cél: Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés 

1. Specifikus cél: Versenyképes, innovatív gazdaság, foglalkoztatás, KFI 

Makroszintű mutatók alakulása: 

A gazdaság 2013 második felétől történt növekedési pályára állása eredményeként folyamatosan nő a 

foglalkoztatás, emelkednek a bérek és csökken a munkanélküliség. 2016. negyedik negyedévében a 

foglalkoztatottak száma 4,411 millió fő volt, ami 2013 azonos időszakához képest közel 440 ezer fős 

növekedésnek felel meg. Az új munkahelyek döntően a hazai versenyszektorban jöttek létre, ahol 370 

(373,6) ezerrel nőtt a létszám, ami a növekedés több mint 85%-át magyarázza. A közfoglalkoztatás 50 

ezerrel, a külföldön munkát vállalók további 20 ezerrel javították a mutatót. A foglalkoztatási ráta 67,5%-

re javult, ami meghaladja az Európai Uniós átlagot. Ezzel párhuzamosan 2013 és 2016 utolsó negyedéve 

között a munkanélküliségi ráta 9,1%-ról 4,4%-ra esett vissza, így Magyarország a negyedik legalacsonyabb 

munkanélküliségű ország az Európai Unióban.  

A kedvező munkaerő-piaci folyamatok az ország valamennyi térségében megfigyelhetők voltak, a területi 

különbségek továbbra is jellemzőek. A területi különbségek mértékére jellemző, hogy miközben 2016 

negyedik negyedévében Győr-Moson-Sopron megyében 1,4%, addig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

9,1% a munkanélküliség szintje. Tolna az egyetlen olyan megye az országban, ahol nem csökkent a 

munkanélküliségi ráta az elmúlt 3 évben. A legfejlettebb régiók esetében ugyanakkor már teljes 

foglalkoztatásról beszélhetünk, hiszen a munkanélküliek aránya 2016. utolsó negyedévének adatai szerint a 

Nyugat-Dunántúlon, 2,1% a Közép-Dunántúlon 2,3%, míg a Közép-magyarországi régióban 3,1%. A 

fejlettebb régiókban döntően a versenyszektor bővülése növelte a munkahelyek számát. 

A makrogazdasági teljesítményt illetően a magyar GDP dinamikusan növekszik (2016-ban 2,0%-kal). 2013 

egészéhez képest közel 460 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma. A munkanélküliségi ráta a felére 

(5,1%-ra) csökkent, miközben tartósan csökkent az államháztartás GDP-arányos hiánya (a 2013-as 2,6%-

ról 2016-ban 1,8%-ra). Folyamatosan csökken a GDP-arányos államadósság (a 2013 végi 76,6%-ról 2016 

végén 74,1%-ra), illetve a külkereskedelmi mérleg többlete is drasztikusan bővült (2013-hoz képest 3,3 

milliárd euróval, 9,9 milliárd euróra 2016-ban). A reál-termelékenység (az egy foglalkoztatottra jutó reál 

GDP) a foglalkoztatás gyors növekedése következtében 2016-ban kisebb volt 2013-hoz képest, a bérek 

nagyobb mértékű emelkedése miatt az egység bérköltség (ULC) nőtt 2013-hoz képest. A dinamikusan 

növekvő exportnak köszönhetően az exportpiaci részesedés is nőtt, a 2013-as 0,5%-ról 0,56%-ra (a 

világexporton belül).  

Az egyes főbb versenyképességi rangsorok tekintetében Magyarország helyezése eltérően alakult 2013 és 

2016 között. Az IMD (International Institute for Management Development) rangsorában előrelépés 

történt: 2013-ban az 50. helyen állt az ország, míg 2016-ban a 46.-on. Az IMD felmérése szerint 

Magyarország legfontosabb vonzereje a vállalatvezetők véleménye alapján a képzett munkaerő, a hatékony 

munkaügyi kapcsolatok, a költség-versenyképesség és a megbízható infrastruktúra. A WEF (World 

Economic Forum) rangsorában ugyanakkor – ugyancsak főként vállalatvezetői vélemények alapján – 

2016- ban a 69. helyen állt az ország (2013-ban a 63. helyen állt).  A harmadik fontosabb rangsor, a Doing 

Business esetében a jelentősen változó módszertan miatt nem lehetséges az összehasonlítás 2013 és 2016 

között. E rangsorban a 2014. évi helyezéshez (40.) hasonló 2016-ban a pozíció (41.) ám az Ease of Doing 
Business-pontszám javult. Ez a javulás alapvetően annak köszönhető, hogy a szerződések érvényesítése és 

az adófizetés tényező indikátoraiban kedvezőbb lett a magyar helyzet az előző évhez képest. 
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Az ipari termelés 2010-2016 között jelentős mértékben növekedett. Az ipar és különösen az ipari export a 

magyar gazdaság egyik legerősebb tényezőjévé vált az elmúlt évek során, a növekedési mérték a 

nemzetközi növekedési tendenciát meghaladta. Az ipari ágazatok közül a legnagyobb, mintegy 95%-ot 

képviselő feldolgozóipar 2016-ban bekövetkezett 1,4%-os növekedése szerényebb volt az előző évek 

dinamikus térnyerését követően, amely a korábbi években kiemelkedően teljesítő járműgyártás 

bővülésének átmeneti lassulásával volt összefüggésben, miközben több kisebb alágban nőtt a termelés 

volumene.  

A járműgyártás 2015-ben a gazdaság bruttó hozzáadott értékének 5,1%-át, a teljes feldolgozóipari termelés 

29,9%-át tette ki. A hazai járműgyártás elsősorban a közúti járműgyártásra épül, amelynek 98,0%-os 

részesedése a járműipari termelésből egyben azt is jelenti, hogy az alág másik ágazata, az egyéb járművek 

kibocsátása marginálisnak számít. Utóbbi területről leginkább a vasúti, kötött pályás járművek gyártása 

érdemel említést, az autógyártás dominanciájának betudhatóan ugyanakkor a szakágazat járműgyártáson 

belüli súlya is csak 1,1%-ot ér el. Napjainkra nem csak a végtermék, hanem az autóipari alkatrészek 

tekintetében is regionális központ lett Magyarország.  

A turizmus gazdasághoz való közvetlen hozzájárulása a World Travel & Tourism Council 2015. márciusi 

becslése szerint 2014-ben és 2015-ben a GDP 3,9%-4%-a volt (2014-ben ez 1 252,8 Mrd, 2015-ben pedig 

1 335,6 Mrd Ft volt). A turizmus gazdasághoz való közvetett hatásokat is magába foglaló hozzájárulása 

2014-ben és 2015-ben a GDP 10,3%-10,4%-a volt (2014-ben ez 3 255,3 Mrd, 2015-ben 3 422,2 Mrd Ft 

volt). A 10,4%-os eredmény meghaladja a világszintű átlagot (9,8%), valamint az európai országok között 

is előkelő pozíciót jelent. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) keresletfelmérése alapján 2014 és 2016 

között mind a Magyarországra érkező külföldi turisták és belföldi turisták száma (egynapos és többnapos 

turisták), mind a turisztikai költése is nőtt, de a növekedés üteme lassulást mutat. A Magyarországon 

működő kereskedelmi szálláshelyek és az ezekben elérhető férőhelyek száma 2014 és 2016 között 6,3 

illetve 2,9%-kal növekedett, miközben a szállodák szobakapacitás-kihasználtsága is kedvezőbben alakult. 

A 2014–2016 közötti időszakban a kereskedelmi szálláshelyek esetében a vendégek száma és a 

vendégéjszakák száma is folyamatosan nőtt. A szállásdíj bevételek 2015-ben és 2016-ban 13,0%, illetve 

11,1%-kal nőttek, az emelkedés minden időszakban jelentősen meghaladta a vendégforgalom növekedési 

ütemét.  

Az építésgazdaság 2014-ben és 2015-ben – a 2006-2013 közötti folyamatos csökkenést követően - tartós és 

néhány szegmensét tekintve számottevő bővülést mutatott, elsősorban az uniós források rekordösszegű 

felhasználása következtében. 2016-ban az uniós források átmeneti visszaesése miatt az építőipari termelés 

volumene csökkent. Az építőanyag-ipar jellemzően a nemfémes ásványi termékek előállításához 

kapcsolódik, az építőipari termeléssel párhuzamosan szintén növekedést mutatott, amely lassabb ütemben 

2016-ban is fennmaradt. A nemfémes ásványi nyersanyagok nyilvántartott földtani vagyona csak igen kis 

mértékben nőtt, amely az ásványi nyersanyagkutatás drasztikus csökkenésével magyarázható. 

A vegyipar (vegyi anyag, termékgyártás) legnagyobb 5 vállalkozása a közel 1100 Mrd forintos nettó 

árbevételével a feldolgozóipar erőteljes szegmensét jelenti. Mindennek a bevételnek egy részét a műtrágya, 

nitrogénvegyület gyártási szakág területéről a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. produkálja 94 Mrd forinttal. 

Ez a cégcsoport foglalkoztatja a legtöbb, 633 főt az ágazat magyar tulajdonú cégei közül. A másik 4 

vállalkozás mindegyike kb. 6-8 Mrd forintos árbevételt ért el. 

A kiskereskedelemben foglalkoztatottak száma 2010 óta lassan, de folyamatosan egyre kisebb hányadát 

teszi ki a nemzetgazdaságban foglalkoztatottak egészének: míg 2010-ben majdnem 9,5, 2016-ban már 

kevesebb, mint 8,5% volt. Csökkenést mutat a magyarországi kiskereskedelmi üzletek száma is: 2016-ban 

7.722-vel kevesebb kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzlet működött az országban, mint hat évvel 

korábban. A kiskereskedelmi eladási forgalom azonban látványos növekedést produkált a bemutatott 

időszakban: hat év alatt a forgalom közel 2,3 billió forinttal bővült és a kiskereskedelmi üzletek 

forgalmának volumenindexe 2012 óta folyamatos emelkedést mutat. A kereskedelem és gépjárműjavítás 

ágának bruttó hozzáadott érték aránya a nemzetgazdaság egészén belül 2013 óta stagnál: a 2012-es évet 

követő fél százalékos növekedést követően változatlanul közel 10,5%-át teszi ki a teljes hazai bruttó 

hozzáadott értéknek. 2016 decemberében 2,8%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom éves alapon, így közel 

4 éve tart a forgalom bővülése. 

A külkereskedelmi teljesítmény 2010 óta folyamatos növekedést mutat. 2016-ban a korábbi értékeket is 

túlszárnyalta. Jellemzően a nagyvállalkozások bonyolítják a külkereskedelmi forgalom jelentős részét. A 
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KSH 2014-es adatai szerint a hazai export értékének több mint 50%-a kapcsolódik a 250 fő feletti létszámú 

vállalatokhoz, és 10,5%-át realizálják az 50 fő alatti vállalkozások. Az export nagy részét a gépek, 

villamossági berendezések, járművek és elektronikai cikkek teszik ki.  

A kkv szektor 2014. és 2015. évi fő fejlődési trendjei alapján a legfontosabb teljesítménymutatók nominális 

értéken javultak. Folytatódott a kkv szektorban a foglalkoztatás növekedése, a 2014-es  

58 ezer fős növekedést követően 2015-ben újabb 98 ezer fővel növekedett a szektor által foglalkoztatottak 

száma. A kkv szektor nagyvállalati szektorhoz mért teljesítménye a 2012-es csúcs szintet 2014-ben 

ismételten elérő export kivételével kismértékű visszaesést mutat. A foglalkoztatási arányokat és a 

hozzáadott érték előállításhoz való hozzájárulást tekintve a korábbi két év trendje folytatódott és kis 

mértékben ugyan, de tovább csökkent az elmúlt két évben is a hazai kkv-k relatív teljesítménye, melynek 

oka a nagyvállalati szektor gyorsabb ütemű növekedése mind a hozzáadott érték előállításában, mind a 

foglalkoztatás tekintetében. 

A befektetői bizalom töretlen Magyarország iránt. 2016 rekordév volt a befektetés-ösztönzés területén, a 

HIPA támogatásával 71 db befektetési projekt (ebből 55 db újra befektetés és 16 db az újonnan érkező 

befektető) esetében született pozitív döntés, melyek közt kiugró szerepet tölt be a Daimler kecskeméti új 

beruházási döntése (a HIPA által kezelt projekt érték majdnem 1/3-a). Ezek eredményeként 17.647 új 

munkahely jön létre és 3,2 Mrd eurónyi külföldi tőke érkezett az országba.  

Az országos közúthálózat hossza 2013 végén 31.760 km, míg 2015 végén 31.925 km volt. Az 

önkormányzati utak hossza 2013 végén 171.549 km, 2015 végén 172.957 km volt. A vasúthálózat hossza a 

2014-2016-os időszakban változatlanul 7.712 km, amelynek 2016 végén 15,9%-a volt kétvágányú és 

39,3%-a villamosított. 2014-2016 közötti időszakban mintegy 914 Mrd Ft uniós és hazai forrás 

felhasználásával több mint 760 km-en történtek beruházások az országos közúthálózaton, és 398 km 

hosszban fejeződtek be vasúti infrastruktúra-fejlesztések. 

A gyógyszeripar, a magyar gyógyszerpiac növekedése 2013-ban az európai átlag körül alakult, és 

fogyasztói áron meghaladta az 576 Mrd Ft-ot. A teljes gyógyszerforgalom a patikán kívüli 5-6 Mrd Ft-os 

fogyasztói áron számolt értékesítéssel és a 144-146 Mrd Ft termelői áron számított kórházi 

gyógyszerforgalommal megközelítette a 730 Mrd Ft-ot. A Századvég adatai szerint a magyar GDP 4,5%-át 

a négy hazai legnagyobb gyártóbázissal rendelkező gyógyszercég adja (Richter, Egis, Teva, Sanofi-

Avensis). A MAGYOSZ kkv szekciójával, a Generikus Egyesület cégeivel, illetve az Innovatív 

Gyógyszergyártók Egyesületének 24 tagvállalatával Magyarország GDP részesedésének 8%-át adja a 

gyógyszeripar
1
. A hazai ipari K+F-ek 40-45%-ban köthetők a gyógyszeriparhoz. Átlagosan 40% 

foglalkoztatott ezen iparágban felsőfokú végzettségű és a válság alatt is növekedett a foglalkoztatottak 

száma a szektorban. A gyógyszerpiac globálisan évente kb. 3%-al növekszik. Az orvosi berendezés és 

eszközgyártást tekintve egyes vállalatok az elmúlt évben 20-30%-os exportnövekedést értek el. A 

gyógynövényipar mintegy 30-35 ezer ember foglalkoztatását biztosítja, hozzávetőlegesen 40 Mrd Ft értéket 

állít elő.  

A vállalkozások KFI tevékenységeiben erős koncentráció figyelhető meg. A gazdaságon belül az innovatív 
vállalatok aránya nemzetközi összehasonlításban is nagyon alacsony. A rendszer teljes innovatív 

kapacitása gyenge, a KFI tevékenységek csak néhány nagyvállalatra korlátozódnak. Területileg és 

szektorálisan is erősen koncentrált a K+F tevékenység. A vállalati K+F kapacitás nagy része, a K+F 

teljesítmény és a szabadalmak jelentős része a Közép-Magyarországi régióban koncentrálódik. Az üzleti 

szektor K+F ráfordításainak (BERD) legnagyobb részét a gyógyszeripari, info-kommunikációs, 

gépjárműipari vállalatok biztosítják. A 250 főnél többet foglalkoztató nagyvállalatok, amelyek a K+F 

tevékenységet végző vállalatok 7,5%-át teszik ki a 2014. évi adatok alapján, az összes vállalati K+F 

ráfordítás 55,26%-át biztosítják, míg 49,76%-át a legalább 500 főt foglalkoztató vállalkozások (K+F-ben 

érintett magánszektor 4,84%-a) teremtik elő. 2011-ben a kutatók 65,8%-a, a vállalati kutatók 60,5%-a a 

Közép-Magyarországi régióban dolgozott, a K+F kiadások 62,9%-a, a K+F tőkekiadások 66,1%-a, a 

nemzetközi szabadalmi bejelentések 96,6%-a itt keletkezett. A csúcstechnológiát alkalmazó iparágak 

(gyógyszeripar, elektronikai, optikai termékek és IKT eszközök előállítása) K+F tevékenységük nagy részét 

                                                   

1
 KSH nem a teljes szektort elemzi a TEÁOR számok alapján – ebből adódik a KSH adatoktól való eltérés. 
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Budapesten valósítják meg, azon kívül inkább a közepes és csúcstechnológiát alkalmazó vállalatok vannak 

jelen (járműgyártás, elektronikai gépek, berendezések gyártása). 

Az Európai Bizottság kialakította a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő összetett mutató 

rendszerét, az ún. DESI indexet (Digital Economy and Society Index). A DESI index öt fő dimenzió (0-1) 

szerint értékeli az egyes tagállamok teljesítményét: összekapcsoltság, humán tőke (digitális készségek), 

internethasználat, digitális technológiák integráltsága, valamint digitális közszolgáltatások. Az elmúlt év 

során Magyarország mutatója lassabb ütemben növekedett az uniósnál, így jelenleg a lemaradó országok 

csoportjába tartozik annak ellenére, hogy a helyezése az utóbbi három évben összességében javult az 

országok rangsorában (2014: 22., 2015: 21., 2016: 20. hely). A digitális gazdaság, vállalati IT ellátottság 

területén a legnagyobb a lemaradás. Ezt ellensúlyozza az IKT ágazat (termelő és szolgáltató szektor) jó 

teljesítménye. Keresleti oldalon a gyenge vállalati IKT helyzet aggasztó a negyedik ipari forradalom (Ipar 

4.0) előretörése miatt, hiszen a hazai vállalkozások szűkebb köre rendelkezik megfelelő digitális 

képességekkel. Speciális probléma a mezőgazdaság IKT helyzete, mivel ebben az ágazatban a digitális 

fejlesztésre nem állnak rendelkezésre források. Digitális infrastruktúra területén szélessávú lefedettség 

tekintetében európai uniós összevetésben is jó a helyzet. Jelentős mértékben bővültek az újgenerációs 

hálózatok az utóbbi három évben mind a vezetékes, mind a negyedik generációs mobil hálózatok esetében, 

ugyanakkor 2015-ben még közel 1 millió háztartás számára nem volt biztosítható a Digitális Menetrendben 

meghatározott legalább 30 Mbps sebességű internethálózathoz való hozzáférés lehetősége. 

Magyarországnak komoly a lemaradása a digitális kompetencia terén. 3,5 millió ember még nem részese a 

digitális forradalomnak, nem rendelkezik versenyképes tudással, ezáltal nem élvezi ennek a tudásnak az 

előnyeit.  

A cél elérését támogató szakpolitikai stratégiák és programok: 

A gazdaságfejlesztés egyik fontos területe az ipar fejlesztése, az újraiparosítás, amelyre vonatkozóan az 

OFTK iparági stratégiák készítését írja elő iparpolitikai fejezetében, és kiemelt iparágakat is nevesít. Ezzel 

összhangban kezdődött meg 2016-ban az Irinyi Terv (NGM) kidolgozása és a benne foglalt feladatok 

végrehajtása (a stratégiák egy része még elfogadás előtt áll). Az Irinyi Terv keretében eddig elkészült 

iparági stratégiák az innovatív iparfejlesztésre, a vegyiparra, az élelmiszeriparra, a kötöttpályás 

járműiparra, a mezőgazdasági gépgyártásra, az IKT szektorra vonatoznak, továbbá Beszállítói Cselekvési 

Terv is kidolgozásra kerül, összhangban az OFTK iparági fejlesztési céljaival. Ugyancsak az ipar 

fejlesztését célozza a Nemzeti acélgyártási cselekvési program, az elektromos járműgyártásra irányuló 

Jedlik Ányos Terv és a Nemzeti autóbuszgyártás cselekvési program. 

Az Irinyi Tervet alapozta meg 2016-ban a jelentés formájában készült, a hazai ipar fejlesztéséről szóló 
Fehér Könyv, amely összegzi a hazai ipar és ágazatainak aktuális állapotát, fejlesztési lehetőségeit, az 

exportpiacokon várható fejlesztési tendenciákat és hazai kapcsolódási lehetőségeket, bemutatja a hazai ipar 

teljesítményének növelését szolgáló irányvonalakat. A dokumentum szerint a hazai ipar fejlesztésének öt 

pilléren kell nyugodnia: (1) új technológiák, digitális technológiák felhasználása, (2) energia és 

anyaghatékonyság ösztönzése (megújuló energia, energiahatékonyság), (3) területi egyenlőtelenségek 

feloldása, (4) munkahelyteremtés, foglalkoztatás bővítés, (5) hazai nyersanyag magas hozzáadott értékű 

hazai feldolgozása és a villamosenergia fogyasztási szerkezetben minél egyenletesebb, folyamatos 

áramfelhasználás arányának növelése. A jelentés kiemelten fejlesztendő ágazatnak nevesíti a járműgyártást, 

a specializált gép- és járműgyártást, az „egészséggazdaságot”, a turizmust, az élelmiszeripart, a 

„zöldgazdaságot”, az IKT szektort, és a védelmi ipart. 

A kis- és középvállalkozások fejlesztésére, helyzetük erősítésére elkészült a 2014-2020 közötti időtávra 

szóló Kis- és középvállalkozások stratégiája (NGM), kihirdetésére azonban nem került sor. 

A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiájaként készült 2013-ban a Wekerle Terv 

(NGM), melynek fő stratégiai célja a hazai vállalkozások Kárpát-medencei pozícióinak erősítése, ennek 

érdekében a térségi infrastruktúra összehangolása és az egységes munkaerőpiac megteremtése. E célokhoz 

kapcsolódva a terv ágazati szakmai programokat nevesít a térség gazdaságában jelentős súllyal megjelenő 

ágazatokra, így a jármű- és gépipari beszállítói együttműködések, a zöldgazdaság, az élelmiszergazdaság, a 

turizmus és egészségipar, valamint a kreatív ipar és az infokommunikációs szektor területére vonatkozóan. 

Az OFTK a közlekedésfejlesztést elsődlegesen a gazdaságélénkítés eszközeként tekinti. Még az OFTK 

tervezési szakaszában, 2013-ban készítette el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) a Nemzeti 
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Közlekedési Stratégia (koncepció) vitaanyagát, melyet 2014-ben a 2014-2050 időtávra szóló Nemzeti 

Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia (NFM) kidolgozása követett, megalapozva a 2014-2020 

közötti uniós finanszírozású Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programot. 

A Befektetés a jövőbe - Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (NGM-NIH) 2013-2020 

időtávra rögzíti a K+F és innovációs stratégiai feladatokat. Az európai uniós KFI célokkal és rendeleti 

előírással (1303/2013 EU rendelet) összefüggésben került sor 2014-ben a Nemzeti Intelligens Szakosodási 
Stratégia (S3) (1640/2014.) (XI.14.) Korm. hat.) (NGM-NIH) elfogadására, amely kijelöli 2020-ig a 

kutatás-fejlesztés és innováció támogatásának irányait. További kapcsolódó stratégiák: Kutatási 
Infrastruktúrák Magyarországon; Jedlik-Terv Nemzeti Stratégia a Szellemi Tulajdon Védelmére 2013-

2016. 

Az IKT szektor fejlesztését célozza a 2014-ben elfogadott, 2014-2020 időtávú Nemzeti Infokommunikációs 
Stratégia (1069/2014. (II.19.) Korm. hat.) (NFM), és ahhoz kapcsolódva az infokommunikációs szektor 

2014-2020 közötti fejlesztési irányairól szóló Zöld Könyv. Ugyancsak az IKT szektort érinti a Digitális 
Nemzet Fejlesztés Programhoz (1631/2014. (XI.6.) Korm. hat.) és a Digitális Jólét Programhoz 

(2012/2015. (XII.29.) Korm. hat.) (EMMI) kapcsolódóan kidolgozott, Digitális Kereskedelem-fejlesztési 

Stratégia (1334/2017. (VI. 9.) Korm. hat.) (NGM), Digitális Exportfejlesztési Stratégia, Magyarország 

Digitális Startup Stratégiája (Miniszterelnöki Kabinetiroda), és az agrárszektor digitális fejlesztését célul 

kitűző Digitális Agrárstratégia (FM). 

2. Specifikus cél: Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és -ellátás 

Makroszintű mutatók alakulása: 

A mezőgazdaság teljesítménye, hatékonysága és foglalkoztatása 2014-2016 között jelentősen növekedett, 

miközben javult az ágazat vállalkozásainak pénzügyi helyzete, és bővült az exporton belül a feldolgozott 

termékek aránya. A mezőgazdaság kibocsátásának 2011-óta tartó növekedése 2014 és 2016 között is 

folytatódott. A kibocsátás 2016. évi folyó alapáron számolt 2620,5 Mrd Ft-os értéke 5,3%-kal haladta meg 

az előző évi, és 13%-kal a 2013. évi értéket, volumene összesen 18,1%-kal bővült. A kiemelkedő eredmény 

mögött főleg a növénytermesztés áll, de az állattenyésztés kibocsátásának volumennövekedése is 

folyamatos volt, bővült a fontosabb állatfajok állománya is. A mezőgazdaság szinte minden ágazatában 

modernizálódott a géppark és az agrotechnológia, bővült a termelők szaktudása.  

Az agrártermékek részesedése a nemzetgazdaság kiviteléből 8,5%, behozatalából 6,1% volt 2016 első tíz 

hónapjában, az agráregyenleg a külkereskedelmi többlet 28,0%-át alkotta. Az agrártermékek kivitele 2016 

első tíz hónapjában emelkedett, az év egészében 8 Mrd euró körüli szinten alakult. Az agrárexportra 2014 

és 2016 között kedvezőtlenül hatottak az alacsony nemzetközi termelői árak, ezért az exportérték csak 

enyhén emelkedett. A kivitel szerkezete kedvezően változott, mivel 2013-2016 között a nyersanyagok 

aránya 32-ről 31%-ra csökkent, a feldolgozott termékeké pedig 68-ról 69%-ra növekedett. 

A mezőgazdaság foglalkoztatása 2014 és 2016 között dinamikusan emelkedett. Az ágazatban 

foglalkoztatottak száma 2016 I-III. negyedévében 219,0 ezer fő volt, 8,3%-kal, 16,7 ezer fővel több, mint 

egy éve. Három év alatt (január-szeptemberi adatok alapján) a mezőgazdaság foglalkoztatása 17,1%-kal, 

32,0 ezer fővel növekedett. Érdemben nőtt a mezőgazdasági termelés hatékonysága. Az egy hektár 

mezőgazdasági területre jutó folyó alapáron számolt kibocsátás 2016-ban 487,8 ezer Ft volt, 12,3%-kal 

több mint 2013-ban. Ugyanebben az időszakban a munkaerő-felhasználás hatékonyságát mérő mutató, az 

egy éves munkaerő egységre jutó kibocsátás 6,1 millió Ft-ra növekedett (+16,2%). Nőtt a mezőgazdasági 

termelés jövedelmezősége, a három év alatt a termelési tényezők jövedelme 24,2, a nettó vállalkozói 

jövedelem pedig 23,0%-kal növekedett. 

Magyarországon a tógazdaságok és az intenzív üzemek bruttó haltermelése együttesen 2014-ben 21 807 

tonna volt, amiből az étkezési hal 15 364 tonnát tett ki, ami 2013-hoz képest 3%-os növekedést jelent. Az 

akvakultúrás termelés a hazai fogyasztói szükségleteket kiszolgálja. A tógazdasági haltermelés fő faja a 

ponty, amely a piaci hal 67%-át teszi ki. A természetes vizekből származó halzsákmány 2014-ben 7 464 

tonnát tett ki. Noha egyes vízterületeken 2014-ben még érdemi volt a kereskedelmi célú halászat is, a 

természetes vizek jelentős hányadán egyre inkább a rekreációs célú (horgászati és halászati) hasznosítás 

válik meghatározóvá, ami mellett a kereskedelmi forgalomba kerülő halat eredményező (kereskedelmi és 

ökológiai-szelektáló) halászati tevékenységek csak kiegészítő, állományszabályozó szerepet töltenek be. A 
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természetes vizekről 2014-ben jelentett 7464 tonnás halfogásból így 7004 tonnát (93,8%), 2015-ben pedig a 

9937 tonnás halfogásból csaknem 9835 tonnát (98,96%) tett ki a horgászattal megszerzett zsákmány. A 

kereskedelmi és ökológiai célú, szelektív halászattal kifogott hal csupán 0,68%-kal, a rekreációs halászok 

zsákmánya pedig mindössze 0,36%-kal képviseltette magát a 2015. évi fogásokban. 

Halastó művelési ágban a 2015. évben 28 111 ha tóterület szerepelt, amelyből 24 882 ha volt az üzemelő 

tóterület. 2014-hez viszonyítva 2015-ben 3,5%-kal nagyobb tóterületen folyt halgazdálkodás, 57 ha új 

halastó létesítése és 676 ha tóterület rekonstrukciója történt meg. A tógazdaságok és intenzív haltermelő 

üzemek bruttó haltermelése együttesen 23 610 tonna volt. A diverzifikáció keretében a tógazdaságokban 
horgásztatással értékesített hal mennyisége a 2015. évben elérte a 219 tonnát, ami az előző évekhez képest 

kisebb visszaesést jelent, ennek mértéke 2014-hez képest 3%-os. Az intenzív (precíziós) rendszerben 

történő halgazdálkodás egyre nagyobb szerephez jut a tógazdasági halgazdálkodás mellett, 2015-ben 17 

intenzív haltermelő üzem működött 18 telephellyel. A horgászlétszám gyarapszik, 2014-ben állami 

horgászjegyet 313 077 felnőtt és 37 845 gyermek horgász váltott, a külföldi vendéghorgászok száma 

13 319 fő volt, 6 301 fő tett állami horgászvizsgát. 2015-re 2014-hez képest a horgászok létszáma 5%-kal, 

a gyermekhorgászok száma több mint 60%-kal növekedett. A hazai halfogyasztás lassan növekedő 

tendenciát mutat. A 2014. évi fejenkénti éves halhús fogyasztás elmarad az EU átlagától (kb. 22 kg), 2014-

ben 3,78 kg/fő volt, amely az összes húsfogyasztáson belül kb. 4-5%-ot jelent. 

Hazánk erdősültsége 20,9%, élőfa készletünk körülbelül 378 millió bruttó m
3
, melynek becsült anyagi 

értéke meghaladja az 1000 Mrd Ft-ot. Erdeink 69,6%-a őshonos, 30,4%-a pedig idegenhonos fafajokból, 

vagy nemesített fajtákból áll. Erdeink túlnyomó részét (89%) lombos fafajok foglalják el, közülük a 

legnagyobb részesedéssel az akác (24%) és a tölgyek (21%), valamint a cser (11%) rendelkezik. Jelentős az 

egyéb lombos fafajok (11%) a fenyők (11%) valamint a bükk fafaj részaránya is (5,9%). Az erdőkben lévő 

faanyag éves növedéke 13 millió m
3
 körüli, folyamatosan növekedett. A fenntartható erdőgazdálkodás 

céljait szem előtt tartva az éves kitermelések mértéke 7,5 millió m
3
 körül alakult, az állami és a 

magánszektor közel 2/3–1/3 arányt képviselt. Az illegális fakitermelés évi 300-500 ezer m
3-

-re becsülhető, 

melynek 90%-a általában erdőgazdálkodó nélküli területeken történik. A védelmi rendeltetésű erdő aránya 

kismértékben emelkedett (37%) a gazdasági rendeltetésűek rovására (62%), míg a közjóléti rendeltetésűek 

aránya (1%) nem változott. A természetvédelmi oltalom alatt álló erdők kiterjedése 423 ezer ha, az összes 

erdőterület 21%-a (EU átlag 12%). Ebből országos jelentőségű védett erdő 411 ezer ha, ezen belül a 

fokozottan védett erdőterület 67 ezer ha, míg 12 ezer ha helyi védettségű. Az országosan védett erdőterület 

85%-át az állami erdőgazdaságok kezelik, a fennmaradó rész egyéb szervezetek kezelésében, illetve 

magántulajdonban van. A Natura 2000 hálózatba tartozó területekből 556 ezer ha állami erdő, 207 ezer ha 

magánerdő. Hazánkban jelenleg 55 erdőrezervátum található, melyek összes kiterjedése 11 529 hektár, 

ezen belül a magterületek nagysága összesen 3 600 ha, amely a hazai teljes erdőterületnek 0,2%-a. Erdeink 
egészségi állapota általánosságban kedvező. 

Az ország összes erdőtervezett területének jelenleg 42,8%-a van magántulajdonban. A magán-

erdőtulajdonosok száma folyamatosan növekszik, számuk meghaladja az 550 ezer főt. Ezen belül az 

osztatlan közös tulajdonban lévő erdők aránya rendkívül magas, közel 80%. Az erdőtulajdonosokat 

képviselő erdőgazdálkodók száma 2015-ben elérte a 38 ezret. A mintegy 1 800 erdészeti főtevékenységgel 

bejegyzett gazdasági szervezet között az állami erdőgazdálkodókon kívül, 765 erdőbirtokossági társulat, 

750 erdészeti szolgáltató és kb. 150 egyéb erdőgazdálkodó társaság szerepel. Hazánk 

erdőgazdálkodásában több mint 1700 egyéni vállalkozás (10% erdőgazdálkodó, 90% erdészeti kivitelező) 

működik. Az erdészeti munkák kivitelezését döntően (az állami erdőkben is) magántulajdonú mikro-

vállalkozások végzik (kb. 2.900 működő vállalkozás). Az erdőgazdálkodás több mint 30 ezer fő részére 

biztosít munkát, a leginkább elmaradott, az országos átlagot meghaladó munkanélküliséggel sújtott 

térségekben. A közfoglalkoztatás erdőgazdálkodásban betöltött szerepe meghatározó. A magán-

erdőgazdálkodás szakmai színvonala folyamatosan emelkedik.  

Az élelmiszeripar (élelmiszergyártás, italgyártás, takarmánygyártás, dohánytermék gyártás) a 13 

feldolgozóipari ágazat közül a harmadik legtöbb kibocsátással (3 054 Mrd) és árbevétellel (3 683 MrdFt), a 

második legtöbb foglalkoztatottal (92 831 fő) rendelkező iparág. Folyamatosan nő az ágazathoz tartozó 

vállalkozások száma, az átlagos statisztikai állományi létszám, az árbevétel és ebből az exportárbevétel is, 

valamint eredményessége az utóbbi években jelentősen javult. Az élelmiszeripari társas vállalkozások 
száma meghaladja az 5 ezret. Méret alapján a mikro- és kisvállalkozások dominálnak, ugyanakkor az 

árbevétel szempontjából a közép- és nagyvállalkozások a meghatározóak. Ennek a két csoportnak a 
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részesedése az üzemszámból nem éri el a 10%-ot, ennek ellenére ezek a cégek biztosítják a teljes árbevétel 

85, az exportárbevétel több mint 90%-át, munkát biztosítanak az ágazati dolgozók több mint 70%-ának, és 

náluk koncentrálódik az ágazati vagyon közel 80%-a. A közepes- és a nagyvállalatok termelési szerkezete, 

méretgazdaságossága és hatékonysága leginkább a homogén minőségű és nagy mennyiségű termékek 

előállítását teszi lehetővé, mellyel esély van a Magyarországon működő kiskereskedelmi láncokon 

keresztül a hazai piacot visszaszerezni és exportalapot is jelent a külpiacra lépés kiterjesztéséhez. Ezzel 

párhuzamosan a kis- és mikrovállalkozások által előállított termékek inkább az egyedibb kategóriát 

képviselik és a lokális ellátásban van jelentősebb szerepük. Az élelmiszeriparban nyilvántartott több mint 5 

ezer vállalkozásból mindössze közel ezer (a vállalatok alig ötöde) végez exporttevékenységet, viszont ezek 

száma évről évre nő. Az exportértékesítésből származó árbevétel összege és aránya is egyre dominánsabb. 

Az utóbbi néhány évben az exportból származó bevételi arány meghaladta az 5 százalékpontos növekedést, 

értékben pedig – nominálértéken – 30% körüli a bővülés. 

A vidéki térségek európai szinten a főbb gazdasági és társadalmi mutatók (vállalkozások száma, 

foglalkoztatás, jövedelem) alapján folyamatosan hátrébb szorulnak a városok, különösen a nagyvárosok és 

fejlett városi térségek mellett, a város-vidék kapcsolatrendszerben szerepük alárendelődik a városok 

hatásának. Ez azért kritikus, mert Magyarország EU besorolás szerint is döntően vidéki jellegű, így ez a 

folyamat az ország jelentős részét érinti. A vidéki térségek jellemző területi folyamatai – a vidéki területek 

többségében – a munkalehetőségek szűkössége, sok esetben hiánya miatt a népesség elvándorlása (a 

városokba, nagyvárosokba), ezáltal a vidéki települések szociális problémáinak erősödése, inaktivitás, 

munkanélküliség, szociális transzferekre szorulás, ingatlanok leértékelődése. A mezőgazdaság alacsony 

foglalkoztatása a vidéki lakosság megtartását nem képes önmagában biztosítani, más gazdasági 

tevékenységek tekintetében pedig a vidék versenyképességi hátránya jelentős a városokhoz képest. A 

vidéki járások lakónépessége 4,4 millió fő, a népesség 45%-a volt 2014 végén, a tendencia csökkenő. 

Ennek elsődleges oka a természetes fogyás, de a vidéki térségek többségében ehhez elvándorlás is társul. 

Az egyik legkritikusabb helyzetben az 500 fő alatti lélekszámú aprófalvak vannak, amelyeket a népesség 

fogyása és az elöregedés egyaránt jellemez. Az aprófalvakban 2015-ben 287 ezren éltek, számuk tíz év alatt 

összességében 11%-kal csökkent, a népesség csökkenésének mértéke közel háromszorosan haladta meg a 

többi község népességfogyásának mértékét, miközben az aprófalvak 14%-a népességnövekedést produkált 

(KSH). A kedvezményezett járások szerinti komplex programmal fejlesztendő járások többsége vidéki 

térség, amely a vidéki térségek fejlesztésének kiemelt fontosságára és specifikus jellegére mutat rá. A 

tanyás térségek fejlesztésére specifikus helyzetük miatt a Nemzeti Vidékstratégiában nevesített térségi 

program működik, elsődlegesen hazai forrásból, de az uniós finanszírozású Vidékfejlesztési Programba is 

bekerült. 

A cél elérését támogató szakpolitikai stratégiák és programok: 

A2012-ben elfogadott, 2014-2020 időtávú Nemzeti Vidékstratégia (1074/2012. (III. 28.) Korm. határozat) 

(FM) kidolgozása megelőzte az OFTK elfogadását, utóbbi tervezése azonban figyelembe vette a 

vidékstratégiai célkitűzéseket, így a két koncepció célrendszere illeszkedik egymáshoz. A Vidékstratégia az 

agrárgazdasági, élelmiszergazdasági, környezetügyi, környezetgazdálkodási és vidékfejlesztési 

célkitűzéseket integráltan kezeli, középpontba állítva a stratégiai erőforrások védelmét, a sokszínű, 

diverzifikált agrárgazdaságot, a helyi gazdaság és helyi közösségek erősítését. A stratégia tematikus 

célkitűzései mellett térségi programokat is nevesít, összhangban az OFTK térségi kategóriákkal. 

Az agrárpiaci jellegű stratégiák, így a Tejágazat átfogó stratégiája (2016) és a „sertésstratégia” (2012) 

(FM) nem fejlesztési célúak, azonban az agrárgazdasági diverzifikáció, az állattenyésztés erősítése 

célokhoz illeszkednek. Az ökológiai gazdálkodás erősítésére irányuló intézkedéseket tartalmaz a 2014-ben 

elfogadott Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) (FM). 2015-ben 

fogadta el a Kormány a Tessedik Sámuel Agrárszakképzési Koncepciót (1248/2015. (IV.23.) Korm. hat.) 

(FM), mely az OFTK szakképzési és agrárgazdasági, vidékfejlesztési céljaihoz is kapcsolódik. 

A Vidékstratégiával összhangban került kidolgozásra 2012-ben az Élelmiszerlánc-biztonsági stratégia, 

2013-2022 időtávval (FM). Ugyancsak az élelmiszergazdaságot, az élelmiszeripari vállalkozások (kis- és 

középvállalkozások, valamint nagyvállalatok) fejlesztését célozza a 2015-ben elfogadott Magyarország 
közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (FM). A stratégia végrehajtását Élelmiszeripar-

fejlesztési Tárcaközi Bizottság segíti, a végrehajtásról az FM rendszeresen beszámol a Kormánynak. 
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Az uniós finanszírozású halgazdálkodási program (MAHOP) megalapozására, EU rendeleti előírás szerint, 

a program kísérő dokumentumaként készült a 2014-2020 időtávra szóló Nemzeti Akvakultúra Stratégiai 

Terv (2015), amely a 2014-2023 időtávú Fehér Könyvre épül (FM). Az erdőgazdálkodással kapcsolatos 

stratégiák, programok a III. 7. specifikus célnál szerepelnek. 

II. Átfogó cél: Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom 

3. Specifikus cél: Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság 

Makroszintű mutatók alakulása: 

Magyarországon 2004 és 2014 között a születéskor várható átlagos élettartam az uniós átlag feletti 

növekedést ért el. Az EU-ban 2014-ben egy újszülött fiú 78,1 év, egy lány 83,6 év élethosszra számíthatott, 

amelynek a férfiak a 79%-át, a nők a 74%-át tölthetik el egészségesen. Magyarországon a várható 

élettartam mind a férfiaknak (72,3 év), mind a nőknek (79,4 év) rövidebb, de ebből az egészségesen 

eltöltött idő (82%, valamint 77%) meghaladja az uniós átlagot. 

Hazánkban mintegy 6300 háziorvos és házi gyermekorvos látott el szolgálatot 2015-ben. A települések 

felén helyben elérhető a háziorvosi szolgálat, közel 1400-ban azonban nem. Az ellátáshiányos települések 

többnyire ezer főnél kisebb lakosságú falvak. Az ország egészségügyi ellátását 41 ezer betöltött orvosi állás 

szolgálta 2015-ben, de mintegy 2 ezer álláshely betöltetlen maradt. Az egészségügyi szakdolgozók közel 

107 000 fős létszáma mellett több mint 4000 álláshely maradt üresen az intézmények működéséhez 

szükséges állások számához képest. Míg Budapesten, Vas és Komárom-Esztergom megyében az 

álláshelyek 7,0–7,6%-a maradt betöltetlen, addig Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és 

Csongrád megyében ez az arány nem érte el az 1,0%-ot sem. Az országos hatáskörű egészségügyi 

intézmények kapacitásai miatt a működő kórházi ágyak negyede a fővárosban összpontosul. A tízezer 

lakosra jutó működő ágyak számának országos átlaga 70 db volt, Budapesten ennek közel a másfélszerese 

(KSH). 

2015-ben a korai iskolaelhagyók aránya 11,6% volt, csökkenést nem mutat. Ez az adat 2016-ban 12,4% 

volt. A felsőfokú végzettséggel rendelkező 30-34 évesek aránya 34,3%, a Nemzeti Reform Programban 

kijelölt célnak megfelel. Ez az arány 2016-ban 33% volt. 

A cél elérését támogató szakpolitikai stratégiák és programok: 

Az egészségügyi fejlesztési célhoz kapcsolódik a Semmelweis Terven (2011) alapuló, 2015-ben elfogadott 

„Egészséges Magyarország 2014-2020" Egészségügyi Ágazati Stratégia (EMMI), mely az egészségügyi 

ágazat komplex stratégiája a 2014-2020 időtávban. Az EMMI megkezdte 2016-ban a Nemzeti 

Népegészségügyi Stratégia Szakmai koncepció kidolgozását is, elfogadásra azonban még nem került. 

A gyermekek helyzetének javítására fókuszáló"Legyen jobb a gyermekeknek" Nemzeti Stratégia 2007-2032 

(47/2007. (V.31.) OGY határozat), az ifjúságpolitikai célú Új Nemzedék Jövőjéért Program, a Kormány 

ifjúságpolitikai keretprogramja (1494/2011. (XII. 27.) Kormány határozat), valamint a sporttal komplexen 

foglalkozó Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia (65/2007.(VI.27.) OGY határozat) még az OFTK tervezését 

megelőzően készültek, céljaik szintjén azonban kapcsolódnak az OFTK-hoz.  

4. Specifikus cél: Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek (oktatás, szakképzés) 

Makroszintű mutatók alakulása: 

Magyarországon a 2015/2016-os tanévben 321 ezer gyermeket írattak be az óvodákba, 500 fővel 

kevesebbet, mint egy évvel korábban. 2015-ben a települések közel harmadán (955 településen) nem volt 

elérhető helyben az óvodai ellátás. Az óvodával nem rendelkező települések leginkább Dél- és Nyugat-

Dunántúl, valamint Észak-Magyarország aprófalvas térségeire jellemzőek. Bár a rendelkezésre álló 

férőhelyek száma országos szinten az előző tanévhez képest 800 hellyel csökkent, férőhelyhiány 

országosan nem mutatkozik.  

Az iskolák tanulói létszáma is csökkent, országosan 3000 fővel (745 000 főre). Az iskolával rendelkező 
települések 40%-ában nem apadt a tanulólétszám az előző évihez képest, ezek többnyire nyugat- és közép-

dunántúli, illetve észak-magyarországi községek. Az általános iskolai osztályok száma nem változott 
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(37 000), átlagos létszámuk az előző tanévhez hasonlóan 20 fő. A 2015/2016-os tanévben nappali 

képzésben 451 000 fő tanult a középfokú oktatási intézményekben, 20 000 fővel (4,2%-kal) kevesebben az 

egy évvel korábbinál. A beiratkozott tanulóknak 2485 feladatellátási hely állt rendelkezésére, 176-tal 

kevesebb, mint az előző évben. Mindhárom típusú intézmény (gimnázium, szakközépiskola (2016-tól 

szakgimnázium), szakiskola (2016-tól szakközépiskola) száma csökkent. A középfokú oktatás 

feladatellátási helyei elsősorban városokban működnek, a községekben csupán 7,5%-uk található. Ez a 

területi koncentráció legkevésbé a gimnáziumokat jellemzi, 3 megye (Tolna, Vas, Zala) kivételével 

községekben is jelen van ez az intézménytípus. Országosan a diákok 40–40%-a gimnáziumba, vagy 

szakközépiskolába (2016-tól szakgimnázium), 20%-a szakiskolába (2016-tól szakközépiskola), speciális 

szakiskolába (2016-tól szakiskola) jár, de jelentős eltérések vannak a régiók között. Közép-

Magyarországon a gimnazisták, Nyugat-Dunántúlon a szakközépiskolások vannak többségben a tanulókon 

belül (KSH). 

2016-ban a korai iskolaelhagyók aránya 17 tagországban 10% alatt maradt, Magyarország 12,4%-os 

mutatója valamivel az uniós átlag feletti. 

A szakképzésben a 2015. október 1-jei statisztikai adatok alapján az OKJ-s szakképesítés megszerzésére 

irányuló képzésben tanulók száma 162 841 fő, ágazati képzésben a 9-12. évfolyamon tanulók száma 

142 284 fő, valamint a pedagógusok összlétszáma (a teljes munkaidős és a részmunkaidős 

foglalkoztatottakat, valamint az óraadókat is beleértve) 32 651 fő volt. Magyarországon az iskolai 

rendszerű szakképzés 2011-ben megkezdett átalakítása folytatódik a gazdasági felemelkedéshez szükséges 

jól képzett, megfelelő végzettséggel, a piaci igényekhez igazodó szakképzettséggel rendelkező munkaerő 

növelése érdekében. Az NGM több száz szakképző iskola fenntartását vette át 2015 nyarán, 44 db új 

szakképzési centrum alakult, bevezetésre került a második szakképesítés ingyenes megszerzésének 

lehetősége és a duális szakképzést erősítő „kamarai garanciavállalás” rendszere. A 2016/2017. tanévtől, 

2016 szeptemberétől, új képzési struktúrájú szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzések indultak. Az 

átalakítások célja, hogy növekedjen a tanulók létszáma a piacképes hiányszakmák területén és 2018-ig 50 

ezerről 70 ezerre nőjön a tanulószerződések száma. További cél, hogy a szakmai ismeretek jobb elsajátítása 

érdekében 7-8 ezer helyett 20 ezer vállalkozást vonjanak be a gyakorlati képzésbe kis- és 

középvállalkozások minél nagyobb mértékű részvételével. 

A felnőttek alacsony szintű részvétele az egész életen át tartó tanulásban a készségek elavulásához és a 

készségkereslet és - kínálat közötti eltéréshez vezethet. Magyarországon, 2014-ben ez a szint az EU átlaga 

alatt volt, (3,2%, míg az uniós átlag 10,7% volt). Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése érdekében – 

összhangban az országspecifikus ajánlásokkal – javítani szükséges a munkavállalási korú népesség formális 

képzési, kompetenciafejlesztési lehetőségekhez való hozzáférését.  

A felsőfokú végzettségűek aránya (24%) elmaradt az uniós átlagtól, a tagállamok rangsorában hazánk az 

alsó harmadban helyezkedett el. A 2015/2016-os tanévben 295 000 hallgató folytatott tanulmányokat 

valamely felsőoktatási intézményben, számuk 11 000 fővel (3,7%-kal) csökkent egy év alatt. A hallgatók 

70%-a nappali tagozatos volt. A hallgatókat a tanév során 66 felsőoktatási intézmény 115 képzési helyen 

(ebből 13 külföldi) fogadta. Az intézmények felének a fővárosban volt a székhelye. A felsőoktatás főváros-

koncentráltsága a képzési helyek tekintetében is megmutatkozik, bár kisebb mértékű (a képzési helyek 

kevesebb, mint 40%-a budapesti). Nógrád megye az egyetlen (és Salgótarján az egyetlen megyeszékhely), 

ahol kihelyezett tagozat sem működött ebben a tanévben. Minden második diák Budapesten, további 24%-

uk a klasszikus egyetemi városokban (Debrecenben, Szegeden, illetve Pécsen) tanult. Képzési hely szerint 

szinte minden településen (5 kivételével) kevesebb hallgató kezdte meg az évet, mint 2014-ben. A 

hallgatók többsége minden megyében nagyrészt felsőfokú alap-, mester-, valamint osztatlan képzés 

valamelyikén folytatta tanulmányait, a felsőfokú szakképzések Zala és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

jelentek meg a legnagyobb (17% feletti) arányban. A doktori képzések hallgatóinak fele budapesti 

intézmény tanulója (KSH). 

A cél elérését támogató szakpolitikai stratégiák és programok: 

A Kormány 2014-ben, egyidejűleg fogadta el az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának 

keretstratégiáját, a Köznevelés-fejlesztési stratégiát, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni 
középtávú stratégiát (1603/2014. (XI.4.) Korm. hat.) (EMMI), amelyek az oktatási, köznevelési célok 

megvalósítását szolgálják. Tehetséggondozási céllal indult el a Nemzeti Tehetség Program (126/2008. 
(XII.4.) OGY. hat.). 
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A szakképzési feladat- és intézményrendszer, a szakképzés szerkezetének átalakítása, a gazdasági 

igényekkel összehangolt, versenyképes iskolai rendszerű szakképzés biztosítása, az intézményi 

finanszírozás hatékonyabb megvalósítása érdekében készült el 2015-ben a Szakképzés a gazdaság 
szolgálatában koncepció (1040/2015. (II.10.) Korm. határozat) (NGM), az agrárszakképzési célok, 

feladatok rögzítésére pedig a Tessedik Sámuel Agrárszakképzési Koncepció (1248/2015. (IV.23.) Korm. 
hat.) (FM). 

A felsőoktatás fejlesztési irányait fogalmazza meg 2014-2030 időtávban a Fokozatváltás a felsőoktatásban 

– A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai című felsőoktatási koncepció (EMMI), melyet 

2014-ben fogadott el a Kormány, a hozzáférés növelését támogató, illetve a foglalkoztathatóság és a 

vállalkozói szellem növelésére irányuló intézkedésekkel együtt. A Kormány 2016-ban fogadta el a 

„Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” című dokumentumot, a 2014-

2030 stratégia végrehajtásának cselekvési terveként (EMMI). A Digitális Jólét Program keretében 

dolgozták ki az oktatási területre vonatkozóan a Digitális Oktatási Stratégiát (2012/2015. (XII.29.) Korm. 
hat.), hogy az oktatási rendszer minden szintjén, a felnőttkori tanulás tekintetében is biztosítsa a digitális 

írástudás tényleges elterjesztésének lehetőségét (Miniszterelnöki Kabinetiroda). 

5. Specifikus cél: Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom 

Makroszintű mutatók alakulása: 

A szegénység mérésére szolgáló főbb mutatókat tekintve 2014-től 2016-ig folyamatosan csökkent a 

„szegénység, vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya” (28,2%-ról 25,6%-ra), a „súlyos 
anyagi deprivációban élők aránya” (19,4%-ról 14,5%-ra), a „nagyon alacsony munkaintenzitású 

háztartásban élők aránya” (0-59 éves korig) (9,4%-ról 6,6%-ra), a „relatív jövedelmi szegénységi arány” 

(14,9%-ról 13,4%-ra) és a „szegénységi rés” (21,8%-ról 16,7%-ra). A szegénységi kockázatok különösen 

(bár egyre kisebb mértékben) sújtják a gyermekeket és a fiatalokat, a hátrányos helyzetű térségekben 

élőket, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőket, a munkanélküli/inaktív háztartásfővel élőket, 

illetve a roma népességet, amelynek többsége, hozzávetőleg 80 %-a még mindig szegénységben él.  

A szegénységi mutatók között a legkisebb mértékű a javulás a jövedelmi szegénység mutatóban, mely 

mögött, a javuló foglalkoztatási mutatók és az alacsony jövedelemszint mellett a dolgozói szegénység 

jelensége állhat. Emellett a 2016-os adatok szerint a „nagyon alacsony munkaintenzitású háztartások” 

körében növekedésnek indult a romák aránya, és az „alacsony testsúllyal született gyermekek aránya”. Az 

iskolázottsági mutatók két esetben jeleznek problémát: ilyen a „középfokú oktatásban részt vevő 15–24 

évesek arányának” enyhe csökkenése, valamint „a korai iskolaelhagyók arányának”enyhe növekedése 

(mely fokozottabban érinti a roma tanulókat). A „nem dolgozó, nem tanuló fiatalok aránya (NEET ráta)” 

általánosságban csökken, de a roma fiatalok körében romlik. 

Az ország gazdasági helyzetének javulásával a foglalkoztatási helyzet is javulásnak indult. A 20-64 évesek 
foglalkoztatási rátája a 2010-es 60,5%-ról 2016. 3. negyedévében 72,1%-ra nőtt, az EU átlagot (71,5%) 

meghaladta, a 11,6 százalékpontos javulás a legmagasabb növekedés az EU-ban. Mindehhez a 

közfoglalkoztatás is hozzájárult: 2014. 3. negyedévében a foglalkoztatottak 4,2%-át tették ki a 

közfoglalkoztatottak, 2016. 3. negyedévre ez 5,1%-ra emelkedett. A foglalkoztatás bővülésében évről évre 

csökkenő szerepe van a közfoglalkoztatásnak. A közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma az 

elmúlt évek során fokozatosan emelkedett, a 2011. évi átlagos 75,8 ezer főről 2014-re 178,8 ezer, 2015-re 

208,1 ezer főre, 2016-ban (1-11. havi átlag) 224,6 ezer főre. A közfoglalkoztatás területileg egyenlőtlenül, 

a gazdasági és foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű területekre koncentrál. A 

közfoglalkoztatásban résztvevők átlagos létszáma 2016. első tizenegy hónapjában Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében volt a legmagasabb, a közfoglalkoztatottak 43,3%-át 

ezekben a megyékben foglalkoztatták. További öt megyében is magas, 10 ezer feletti a közfoglalkoztatottak 

száma. A nyugati határ menti megyékben, Vas és Győr-Moson-Sopron megyében csupán 2 ezer fő körüli a 

számuk. 

Az álláskeresők közfoglalkoztatásba történő bevonásának intenzitása fokozatosan nőtt évről-évre. A 

közfoglalkoztatásba történő beragadás egyre mélyülőbb tendenciát mutatott az elmúlt három évben. Az 

egy éven túli közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezők aránya fokozatosan nő, 2014. 1-9. hónapban 
39,0%, 2015-ben 49,5%, míg 2016 első 9 hónapjában 56,5% volt. A fokozatosan emelkedő bennragadási 

arány oka, hogy az elsődleges munkaerőpiac ajánlatai többnyire nem jelentenek valódi alternatívát a 
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közfoglalkoztatásból való tartós kilépésnek. A közfoglalkoztatottak oldaláról probléma az alacsony 

mobilitás, a szakképzettség hiánya és a rossz egészségi állapot is. Továbbá a hátrányos helyzetű térségek 

esetén továbbra is elenyésző számban érkezik be piaci munkaerőigény. 

A magukat nemzetiséginek vallók aránya csökkenő összlakosságszám mellett 3%-ról 6,5%-ra nőtt 2001-

2011 között (2001: 442 739 fő; 2011: 644 524 fő). A 2014-2016 közötti adat a nemzetiségi intézményekben 

tanulók számának növekedéséből (2014: 6269 fő; 2016: 12 592 fő) következtethető, a nemzetiségi nyelvű 

oktatáshoz történő hozzáférés szintén drasztikus emelkedést mutat (2014: 32 intézmény; 2016: 74 

intézmény), a nemzetiségi közösségek száma továbbra is gyarapodik. 

A KSH 2015-ös adatai szerint az alapítványok száma 21.044, az egyesületeké 41.108, összesen 62.152. A 

regisztrált civil szervezetek száma 2011-től csökkenő tendenciát mutat, de összes bevételük és az egy 

szervezetre jutó bevétel összege nő. A 2016-os évre SZJA 1% kedvezményezettként regisztrált civil 
szervezetek száma 27 255. A civil szektorba áramló állami támogatás mértéke 2010 és 2015 között évi 144 

Mrd Ft-ról évi 202 Mrd Ft-ra növekedett, amely 40,3%-os növekedést mutat. A civil szervezetek 2015-ben 

41.310 főt foglalkoztattak, 73%-ukat teljes munkaidőben. 

Az egyházak speciális társadalmi szerepvállalása jelentősen megnövekedett, társadalmilag fontos 

közszolgálatot látnak el. Részvételük a népességfogyás megállítása, a gyermekvállalási hajlandóság 

növelése, a fiatalok aktív társadalmi szerepvállalása, a házasság és család szerepének és jelentőségének 

erősítése, az idősek fizikai és szellemi egészségének elősegítése, egészségfejlesztés, hátrányos helyzetűek 

társadalomba való integrálása társadalmi célokban 2010 óta dinamikusan nő.  

A cél elérését támogató szakpolitikai stratégiák és programok: 

A Kormány 2014-ben, az oktatási stratégáikkal egyidejűleg fogadta el 2020-ig szólóan a Magyar nemzeti 
társadalmi felzárkózási stratégia II.-t (1603/2014. (XI.4.) Korm. hat.) (EMMI), amelyhez intézkedési terv 

készült a konkrét feladatok ütemezésére, 2015–2017. évekre vonatkozóan ezt az 1672/2015. (IX. 22.) 

Korm. határozat rögzíti. A stratégia a tartósan rászorulók, szegény családban élő gyermekek, romák 

helyzetének javításával foglalkozik, céljai többek közt a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben 

élők arányának csökkentése, a romák, tartósan rászorulók foglalkoztatottsági szintjének emelése, ezt célzó 

gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, gyermekek szegénységének csökkentése, családokat érintő jóléti 

transzferek szinten tartása, társadalmi-gazdasági javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása, 

települési és térségi szegregáció csökkentése. A stratégia kifejezetten foglalkozik a területi 

egyenlőtlenségekkel és a területi felzárkóztató programokkal. 

A 2009-2024 időtávra elfogadott Nemzeti Ifjúsági Stratégia (88/2009. (X.29.) OGY hat., 1590/2012. 

(XII.17.) Korm. hat.) (EMMI), melynek végrehajtási hároméves cselekvési tervek alapján történik. A 

stratégia célja az ifjúságban rejlő erőforrások kibontásának és a korosztályok társadalmi integrációjának 

elősegítése, ezt segítő társadalmi környezet megteremtése. Az idős korosztály aktivitásának megőrzését, 

társadalmi részvételük erősítését célozva született meg 2009-2034 időtávra az Idősügyi Nemzeti Stratégia 

(81/2009. (X.2.) OGY hat.) (EMMI). A társadalmi felelősségvállalás, együttműködés erősítését szolgálja a 

Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020 (1068/2012. (III.20.) Korm. hat.) (EMMI). Az OFTK fogyatékos 

emberek helyzetének javítására irányuló céljaihoz kapcsolódik a 2015-2025 időtávú Országos 

Fogyatékosügyi Program (15/2015. (IV.7.) OGY hat.) (EMMI), végrehajtási intézkedési tervét 2015-2018. 

évekre az 1653/2015. (IX. 14.) Korm. hat. fogadta el. 

Az épített kulturális örökség megőrzését és a turizmust, kultúrát egyaránt szolgálja a várak és kastélyok 

felújítására, funkcionális megújítására irányuló Nemzeti Várprogram és a Nemzeti Kastélyprogram 
(1773/2016. (XII.15.) Korm. hat.) (ME). Az Árpád-ház Program (1832/2013. (XI.15.) Korm. hat. és 

1315/2016. (VII.1.) Korm. hat.) (ME) az Árpád-házzal kapcsolatos épített és kulturális örökség 

megőrzésére, rekonstrukciójára és bemutatására irányul, 2013-2038 időtávban. A népi műemlékek és a 

műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében született a 

Népi Építészeti Program (1601/2016. (XI.8.) Korm. hat.) (ME). 
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6. Specifikus cél: Jó állam: szolgáltató állam és biztonság 

Makroszintű mutatók alakulása: 

A közigazgatás folyamatos fejlesztése elengedhetetlen követelmény, melynek alapvetése, hogy a 

közigazgatásra a versenyképesség aktív alakítójaként kell gondolni. A gazdasági versenyképesség javítása 

a közigazgatás megújításával történhet meg. Az átláthatóságra, feddhetetlenségre és elszámoltathatóságra 

vonatkozó normák által támasztott kritériumokat magas szinten kell biztosítani a közigazgatásban, 

hozzájárulva a versenyképesség fokozásához. A fejlesztés több lépcsőben valósul meg. Az államreform 

első lépése annak elérése volt, hogy az állam ne legyen akadálya az állampolgárok mindennapi 

boldogulásának. A következő lépés az, hogy létrejöjjön a szolgáltató állam, átláthatóbb, strukturáltabb, 

ügyfélközpontú közigazgatás álljon az állampolgárok szolgálatában. A további cél a közigazgatási szervek 

és közszolgálatok intézményi kapacitásának, illetve hatékonyságának növelése, mely által 

megvalósíthatóak a tervezett reformok és érvényre jut a jó kormányzás elve. Annak mérésére, hogy egy 

adott ország mennyire vállalkozásbarát, több indikátorrendszer is szolgál. Az egyik ilyen kompozit index az 

OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) Product Market Regulation indikátora, amely 

egy 0 és 6 közötti skálán osztályozza az egyes országokat, ahol a 0 jelzi a leginkább vállalkozásbarát 

környezetet. Magyarország az OECD értékelése alapján 2013-ban jobb átlageredményt ért el, mint a térség 

többi országa, és 2008-hoz képest is sikerült javítani a megítélésen. Az állami szféra hatékonyságának egy 

átfogó jellemzője, hogy a kormányzati döntéseket milyen hatékonysággal hajtják végre a gyakorlatban. 

Magyarországon ez a mutató rohamosan zuhant 2007 és 2009 között, 2010-től viszont jelentős javulás 

tapasztalható e téren. 

A cél elérését támogató szakpolitikai stratégiák és programok: 

A közigazgatás korszerűsítése érdekében fogadta el a Kormány a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési 

Programot 2012-ben (IM), amelyhez intézkedési tervet is rendelt, előírva többek közt az egyszerűsítést. 

Ugyancsak a közigazgatás fejlesztését célozza 2014-2020 időtávban a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-
fejlesztési stratégia (1052/2015. (II.16.) Korm. hat.) (ME), kitérve a központi és a területi közigazgatás 

hatékonyságának növelésére, az önkormányzatok szervezési feltételeinek fejlesztésére, a közszolgáltatások 

színvonalának javítására. 

A Közös Esély Akcióterv (EMMI) a humán közszolgáltatások differenciált szervezésének bevezetéséről 

szóló 1709/2015. (X. 5.) Korm. hat. alapján került előkészítésre, az országosan többnyire egységes, 

homogén szolgáltatások és standard minimum szolgáltatási követelmények mellett a helyi társadalmi 

szükségletekhez rugalmasan igazodni képes, célzott, az ágazatközi eszközrendszert biztosító új 

szolgáltatások bevezetése; illetve a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentése érdekében. 

A védelempolitikai célokhoz illeszkedve került sor a Nemzeti haderő 2015-2018 Honvédelmi Miniszteri 

Program (hosszú távú stratégiai célok) és a honvédelmi tárca 2015-2018 évekre vonatkozó Honvédelmi 
Szakpolitikai Programjának kidolgozására (HM), kidolgozás alatt áll „A honvédelmi tárca 2017-2026. 

időszakra vonatkozó Honvédelmi Szakpolitikai Stratégiája”. 

III. Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme 

7. Specifikus cél: Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk 

védelme 

Makroszintű mutatók alakulása: 

A települések levegőjének minősége sok helyen nem felel meg az egészségügyi követelményeknek. A 

településeken a levegőszennyezés egyik jelentős forrása a közlekedés, azonban a kisméretű szállópor 

(PM10) szennyezettség fő forrása a korábban feltételezett közlekedési szektorról áthelyeződött a lakossági 

tüzelésre. A szennyezettség forrásai közül a lakossági fűtés aránya 2014-ben 65,5% volt, szemben az 

iparral (7,4%) és közlekedéssel (10,3%). 

A hulladékgazdálkodást tekintve 2014-ben mintegy 455 ezer fő számára nem volt elérhető az elkülönített 

gyűjtési rendszer. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszere 2016. április 1-jével átalakításra 
került. 
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A vízgyűjtő-gazdálkodás terén a kitűzött cél a 2000/60/EK Víz Keretirányelv szerint 2015-ig a vizek „jó 

állapotának” elérése volt. A felszíni vizek állapota a vizsgált időszakban (VGT1: 2006-2008 és VGT2: 

2009-2012 között) kis mértékben javult. Jelentősen csökkent az ismeretlen ökológiai és kémiai állapotú 

víztestek száma, de az állóvizek esetében még mindig meghaladja az 50%-ot. A vízfolyások 7%-ára jó 

ökológiai állapot/potenciál, a 88%-ára a rosszabb, mint jó állapot/potenciál jellemző. A legtöbb víztest a 

mérsékelt kategóriába tartozik, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi állapot nem áll távol a jótól. Az állóvizek 

ökológiai állapota/potenciálja 12%-nál jó, 34%-nál jónál gyengébb. Az állóvizek kémiai állapota 31%-ban 

érte el a jó állapotot, és 3,7%-ban gyenge állapotú (7 víztest). Jó állapot jellemző nagy tavainkra: a 

Balatonra, a Fertő tóra, illetve a vizsgált holtágainkra, ivóvíztározóinkra, szikes tavainkra. A felszín alatti 

víztestek állapota sokkal kedvezőbb, mint a felszínieké, de a víztestek egyharmada így is gyenge állapotú: 

185 felszín alatti víztest közül 98 jó állapotú, 64 állapota gyenge és 23 víztest a „jó, de gyenge kockázata” 

minősítést kapta. A természeti értékek miatt védett élőhelyek legnagyobb problémája szinte egyöntetűen a 

vízhiány. Legsúlyosabban érintettek a homokhátságok felszín alatti víztől függő élőhelyei. 

Magyarországon 817 fokozottan belvíz-veszélyeztetett település van, és több tízezer km csatornaszakaszon 

jelent gondot a csapadékvíz-elvezetés. A csapadékvíz-elvezető rendszerek, különösen a nyílt árokhálózatok 

fenntartottsága gyenge. Hiányzik a kül- és belterületi vízgazdálkodás összhangja. Az árvízvédekezés 

hagyományos eszközei kimerültek. A folyók felé terjeszkedő települések, az árvízlevezetést figyelmen 

kívül hagyó területhasználatok több ezer Mrd Ft értékű védműnek lehetetlenítették el a védképességét, 

funkcióját.  

Az elmúlt 10 évben folyamatosan csökkent a földgázfelhasználás, amíg 2014-ben 2005-höz képest több 

mint 40%-ot csökkenve 8,9 Mrd m
3
volt. 2015-ben ismét növekedésnek indult a hazai földgázfelhasználás, 

a 2015-ös 8,9 Mrd m
3
után 2016-ban 9,6 Mrd m

3
 nőtt az országos gázfogyasztás, amelynek oka elsősorban a 

hideg, de a gazdasági bővülés, a rezsicsökkentés is szerepet játszhat. 

A villamosenergia termelői kapacitás jelentős átrendeződést mutat. A Magyar Villamosenergia-rendszer 

(VER) beépített teljesítőképessége 2014. év végén: 8937 MW, 2016. év végén pedig 8576 MW, azaz 361 

MW-tal csökkent a beépített teljesítmény. Az import aránya kis mértékben csökkent. A hazai termelői 

kapacitás csökkenése elsősorban gazdasági okokra vezethető vissza. A bruttó villamosenergia-felhasználás 

2014-ben 42,6 TWh, 2016-ban pedig 44,04 TWh volt, ami 3,4%-os növekedést jelent. A hazai 

villamosenergia-rendszer bruttó éves csúcsterhelése 2008 óta 6400-6500 MW körül állandósult. Azonban a 

2016-ban mért napi csúcsterhelések éves maximuma (6749 MW) jelentősen meghaladta a 2015-ben mért 

csúcsértéket (6457 MW). 

Magyarországon 94 településen összesen 103 távhőszolgáltató-engedélyes társaság, 218 rendszeren 

keresztül, 143 távhőtermelő társaság által látta el a felhasználókat. A távfűtött lakások száma 2003 és 2015 

között számottevően nem változott. A távhőt 76%-ban földgázból állították el. A távhőszektor 

túlnyomórészt önkormányzati tulajdonban van. 

A megújuló energiaforrások részaránya a teljes bruttó energiafogyasztásban 2015-ben is emelkedett az 

előző évhez képest, elérte a 14,47%-ot. Ezzel a teljesítménnyel 2015-ben teljesítettük a 13%-os kötelező 

célt és várhatóan 2020-ban is teljesíteni fogjuk a kötelező EU-s 13%-os előírást és az önkéntesen vállalt, 

hazai 14,65%-os célt is. Így a pozitív tendencia folytatódott, hazánk 2010 és 2014 között folyamatosan 

túlteljesítette az EU felé időarányosan vállalt növekedést. 

A cél elérését támogató szakpolitikai stratégiák és programok: 

A 2012-2024 időtávra szólóan fogadta el az Országgyűlés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiát 
(18/2013. (III.28.) OGY hat.) (NFFT), amely átfogóan rögzíti a fenntarthatósági alapelveket és célokat, 

melyekkel összhangban kerültek megfogalmazásra az OFTK fenntarthatósági elvei és a stratégiai 

erőforrásokkal való gazdálkodásra vonatkozó céljai. A 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program mellékletét 

képezi a természetvédelem szakpolitikai stratégiájaként elfogadott Nemzeti Természetvédelmi Alapterv IV. 

(27/2015. (VI.17.) OGY hat.) (FM), amely 2014-2019 közötti időtávra rögzíti a természetvédelmi 

feladatokat, beleértve a fejlesztési feladatokat és forrásokat is. Az ENSZ Biológiai Sokféleség 

Egyezményének előírásai alapján került sor a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható 

hasznosítására irányuló, 2015-2020 időtávra szóló nemzeti stratégia, a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia 
(28/2015. (VI.17.) OGY hat.)(FM) elfogadására, érintve a természetvédelmet, a táji diverzitás, a zöld 
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infrastruktúra és az ökoszisztéma szolgáltatások fenntartását, a fenntartható erdő- és vadgazdálkodást és a 

vízi erőforrások védelmét. 

A 2017-2026 időtávot átfogó Nemzeti Tájstratégia (1128/2017. (III. 20.) Korm. hat.) (FM) hangsúlyozza az 

OFTK célokhoz való kapcsolódást, átfogó célja a táji adottságokon alapuló felelős tájhasználat, három 

stratégiai céllal: táji adottságokon alapuló tájhasznosítás megalapozása; élhető táj – élhető település – bölcs 

tájhasznosítás; a tájidentitás növelése. 

Az erdők védelmével és a fenntartható erdőgazdálkodással összefüggő főbb irányvonalakat és 

célkitűzéseket a 2006-2015 időtávra vonatkozóan a Nemzeti Erdőprogram (1110/2004. (X. 27.) Korm. hat.) 
fogalmazta meg, a 2016-2030 időtávra pedig a Nemzeti Erdőstratégia (1537/2016. (XI.13.) Korm. hat. 

(FM) rögzíti. A stratégia célja az erdőborítottság megtartása és növelése, az erdők védelme és védelmi 

szerepének fokozása, klímavédelmi szerepük előtérbe helyezése, a magán-erdőgazdálkodás fejlesztése, a 

fa-feldolgozóipar fejlesztése, a vidéki munkaerő megtartása, munkahelyteremtés, a turizmus fejlesztése és 

fenntartása, az erdő- és vadgazdálkodás harmonizálása. 

A környezetvédelmi feladatokat átfogóan a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program (27/2015. (VI.17.) OGY 

hat.) rögzíti, 2015-2020 közötti időtávra (FM), 2014-ben a 2009-2014 Nemzeti Környezetvédelmi Program 

(96/2009. (XII.9.) OGY hat.) végrehajtása zajlott. A program feladatokat határoz meg az életminőség és 

egészség, a természeti erőforrások védelme és hasznosítása, az erőforrás-gazdálkodás tématerületeken. A 

környezettechnológiai feladatokat rögzíti 2011-2020 közötti időtávban a Nemzeti Környezettechnológiai 

Innovációs Stratégia (1307/2011. (IX.6.) Korm. hat.) (FM). A hulladékgazdálkodásra az EU előírások 

(2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) alapján készült részletes terv 2014-2020 időtávban az 

Országos Hulladékgazdálkodási Terv (2055/2013. (XII.31.) Korm. hat.) (FM), valamint az Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv 2016 (Cselekvési terv), amely többek között meghatározza a 

közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó 

közszolgáltatási feladatokat. 

A vízgazdálkodás átfogó keretstratégiájaként készült a Nemzeti Vízstratégia (Kvassay Jenő Terv) 

(1110/2017. (III. 7.) Korm. hat.), 2030 időtávval és 2020-ig terjedő középtávú intézkedési tervvel (BM). Az 

öntözés, a vízkivétel szabályozására készítik elő a felelős szakterületek az Öntözésfejlesztési 

Stratégiát(BM, FM). A vízgazdálkodási feladatokat emellett a Víz Keretirányelv alapján elkészült 

vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és az árvízvédelmi tervek tartalmazzák, így Magyarország Felülvizsgált 
Vízgyűjtő-gazdálkodási terve (1155/2016. (III.31.) Korm. hat.) (BM), a Duna-vízgyűjtő magyarországi 

részére készült Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (2015), Magyarország Árvízi Kockázatkezelési Terve 

(1146/2016. (III.25.) Korm. hat.) (BM). Több jelentős vízgazdálkodási projekt előkészítése uniós forrásból 

történt meg, így a Tisza-térség árvízvédelmére irányuló Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztési program 

(KEOP) és a Duna-Tisza-közi Homokhátság vízgazdálkodási problémáinak kezelésére irányuló Vízkészlet-
gazdálkodási projekt a Duna-Tisza közti hátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása érdekében 

(KEOP) (BM). A Nemzeti Szennyvízprogram (Nemzeti Települési és Tisztítási Megvalósítási Program) 

(25/2002. (II.27.) Korm. rendelet) a vonatkozó EU irányelv (91/271/EGK irányelv) nemzeti cselekvési 

programja alapján készült, a szennyvízkezelési agglomerációkat jelöli ki. Emellett uniós forrásból (KEOP) 

elkészült a 2014-2023 időtávra szóló Szennyvíziszap-kezelési és hasznosítási stratégia (BM) (1403/2017. 
(VI. 28.) Korm. hat.). 

A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése, az üvegházhatású gázok kibocsátásnak csökkentése 

érdekében szükséges intézkedési területeket a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (29/2008. (III. 20.) OGY 
hat.) tartalmazza a 2008-2025 időtávra, melynek felülvizsgálatával készült el 2013-ban, és került az 

Országgyűlés elé 2015-ben a 2014-2025 időtávra szóló, 2050-ig kitekintő második Nemzeti 

Éghajlatváltozási Stratégia, amely magában foglalja a Dekarbonizációs Útitervet, a Nemzeti 

Alkalmazkodási Stratégiát és a „Partnerség az éghajlatért” szemléletformálási tervet (NFM), melynek 

felülvizsgálata szintén megkezdődött. 

Az energiagazdálkodással, energiatermeléssel és –ellátással, energiahatékonysággal kapcsolatos 

irányvonalakat és intézkedéseket a Nemzeti Energiastratégia (77/2011. (X.14.) OGY hat.) rögzíti 2030 

időtávjában, és tartalmaz egy 2050-ig tartó útitervet (NFM). A 2012/27/EU irányelv alapján készült el az 

energiahatékonyság témakörében Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve a 2015-

2020 időtávra, a megújuló energiaforrások témakörében a 2020-ig terjedő időszakra Magyarország 
Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve, az épületek energetikai korszerűsítése céljából, az 
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energiafogyasztás csökkentése érdekében a 2020-ig szóló, 2030-ig kitekintő Nemzeti Épületenergetikai 

Stratégia (1073/2015. (II.25.) Korm. hat.). Az energiastratégia és a megújuló energia cselekvési terv 

alapján, céljaik teljesítésére készült el 2016-ban 2030-ig szóló időtávval a Távhőfejlesztési Cselekvési Terv. 
Az Energetikai Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Terv általános célja a 

bányászati és az azon alapuló energetikai iparágak gazdasági és társadalmi helyének javítása, az állami 

tulajdonban lévő ásványkincsekkel történő ésszerű és fenntartható gazdálkodás elősegítése. 

IV. Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet 

A területi célokkal kapcsolatban összefoglalóan elmondható, hogy az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága 

által 2017. februárban elfogadott, az ország területi folyamatainak 2009-2014 közötti alakulásáról és a 

területfejlesztési politika, a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, a területfejlesztést szolgáló 

pénzeszközök felhasználásáról, valamint a nemzetközi és határ menti területfejlesztési és területrendezési 

tevékenységről szóló OGY beszámolóban bemutatott, a PM 1.1.4. fejezetében adott elemzéssel 

összhangban leírt trendek, tendenciák, területi egyenlőtlenségi  dimenziók érdemben nem változtak a 2014-

2016 közötti időszakban. A bemutatott területi egyenlőtlenségek, térségi sajátosságok és kihívások 

továbbra is fennállnak. Eszerint az európai területi folyamatokkal összefüggésben Magyarország 

térszerkezetét a legfontosabb társadalmi-gazdasági és infrastrukturális mutatók alapján az alábbiak 

jellemzik: (1) a főváros domináns szerepe, kiterjedt és terjedő gazdasági és agglomerációs tere, (2) a fejlett 

nyugat-európai gazdasági térhez közvetlenül kapcsolódó északnyugat- és észak- közép-dunántúli térségek a 

korszerű, exportra termelő feldolgozóipar (járműgyártás) jelenlétéből adódó nagyobb gazdasági 

teljesítménye,(3) a nagyobb városok munkaerő-piaci vonzása, (4) a vidéki térségek versenyképességi 

hátránya a nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató tevékenységek vonatkozásában, a mezőgazdaság 

lecsökkent népességeltartó potenciáljából adódó munkaerő-piaci feszültségek és elvándorlás, (5) a 

hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló népesség egyes vidéki és városi térségekben jelentkező területi 

koncentrációja. Ezek a térszerkezeti jellemzők több évtizedre visszanyúlóan kimutathatók az ország területi 

gazdasági és társadalmi folyamataiban, melyeket az 1990-t követő gazdasági szerkezetváltás sok esetben 

erősített, gazdasági, munkaerő-piaci dimenzióit a 2008-2009-es globális válság pedig tovább élezte. A 

szakpolitikai OFTK céloknál bemutatott 2014-2016 közötti tendenciák az egy főre jutó GDP és a 

foglalkoztatás növekedésével a területi különbségek csökkentésének irányába hatottak, és a kevésbé fejlett, 

elmaradottabb térségek helyzetének javulását eredményezték, összességében azonban – mivel a fejlettebb 

térségekben is javultak a mutatók – térségi felzárkózás még nem következett be. 

1. Területi specifikus cél: Az ország makroregionális szerepének erősítése 

A makroregionális szerep erősítése területi cél elsődlegesen a külkereskedelem-külgazdaság terén tett 

intézkedésekkel (ld. 3. fejezet) és az ETE programok, így a Duna Régió Stratégiához kapcsolódó 

végrehajtás, a Duna Transznacionális Program végrehajtása, a határ menti térségek fejlesztési programjai 

és az Interregionális programok révén valósult meg (ld. 3., 5. fejezet). Emellett fontos dimenziója ennek a 

kapcsolatrendszernek a V4+2 (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia + Bulgária és 

Románia) együttműködés, amelynek keretében V4+2 országok Közös Területfejlesztési Stratégiát fogadtak 

el 2014-ben. 

További dimenzió a Kárpát-medencei területi együttműködés. A magyar gazdaság Kárpát-medencei 

léptékű növekedési stratégiájaként készült 2013-ban a Wekerle Terv (NGM), melynek fő stratégiai célja a 

hazai vállalkozások Kárpát-medencei pozícióinak erősítése, ennek érdekében a térségi infrastruktúra 

összehangolása és az egységes munkaerőpiac megteremtése, és e célokhoz kapcsolódva ágazati szakmai 

programok megvalósítása (ld. fentebb). 

2. Területi specifikus cél: A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 

A városhálózat fejlesztése, térszerkezeti funkciójának erősítése területi cél egyrészt a településfejlesztési 
szakpolitikai városfejlesztésre irányuló intézkedésein (ld. 3. fejezet), másrészt a városokat, kiemelten a 

megyei jogú városokat érintő fejlesztési terveken és programokon keresztül valósult meg 2014-2016 között. 

A 2014-2020 időszakra a városok központi módszertan alapján, állami támogatással megújították, illetve 

elkészítették integrált településfejlesztési stratégiáikat. A 2014-ben elkészült megyei területfejlesztési 

koncepciók és programok ugyancsak tartalmaznak városfejlesztési tematikát az adott megyére 

vonatkozóan. A TOP hangsúlyosan kezeli, elsődlegesen gazdaságfejlesztési összefüggésben a 
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városfejlesztést, önálló prioritást kaptak a megyei jogú városok fejlesztései, megfelelve a 2014-2020 

közötti EU rendeleti előírásnak, miszerint az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) források 

minimum 5%-át a fenntartható városfejlesztésre kell fordítani. A TOP fejlesztésekre minden megyei jogú 

város elkészítette integrált területi programját, amelynek megvalósításába is bevonásra kerül a megyei 

jogú város önkormányzata. 

A megyei jogú városok fejlesztését célozza az elsődlegesen hazai forrásokra építő, 2015-ben elindult 

Modern Városok Program, amely a Kormány és a megyei jogú városok önkormányzatai között kötött 

megállapodások alapján zajlik, a Miniszterelnökség forráskoordinációjával. 2015-ben tizenhárom várossal, 

2016-ban hat várossal (2017-ben további négy várossal) kötött megállapodást a Kormány. 

3. Területi specifikus cél: Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 

A vidéki térségek fejlesztése területi cél elsődlegesen a Nemzeti Vidékstratégián és kapcsolódó programjain 

(pl. Tanyafejlesztési Program) keresztül valósult meg 2014-2016 között (ld. 3.fejezet). Ezekhez fontos 

hozzájárulást adtak az agrár- és élelmiszergazdasági, valamint a környezet- és természetvédelmi, 

vízgazdálkodási szakpolitikai intézkedések (ld. 3. fejezet). Legfontosabb kapcsolódó stratégiák a 

Tájstratégia, Nemzeti Környezetvédelmi Program, Nemzeti Biodiverzitás Stratégia, a hátrányos helyzetű 

vidéki térségek esetében a Társadalmi Felzárkózási Stratégia. 

A Vidékfejlesztési Program segíti elsődlegesen a vidéki térségek fejlesztését az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap (EMVA) forrásaiból, emellett valamennyi uniós finanszírozású operatív program 

hozzájárulást biztosít a vidéki térségek fejlesztési céljaihoz, kiemelten a város-vidék együttműködést 

nevesítő TOP. 

4. Területi specifikus cél: Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

A kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztését is célozza a területfejlesztési és területrendezési törvény 

(1996. évi XXI. tv.) alapján működő két kiemelt térségi fejlesztési tanács, a Balaton Fejlesztési Tanács és a 

Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács működése, Tokaj térségében a tanács az OFTK elfogadását követően, 

2014-ben alakult a területfejlesztési törvény ezirányú módosítása nyomán. A BFT 2014-ben dolgozta ki a 

térség területfejlesztési koncepcióját, stratégiai és operatív programját, a koncepciót és a stratégiai 

programot a Kormány elfogadta (1821/2015 (XI.12.) Korm. hat., 1861/2016.(XII.27.) Korm. hat.). A 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervét a 2000. évi CXII. törvény rögzíti, melynekmódosítása 

folyamatban van. A térség átfogó turisztikai fejlesztése érdekében döntött a Kormány a Balatoni kiemelt 
turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a fejlesztésekhez szükséges forráskoordinációról 

(1861/2016.(XII.27.) Korm. hat.). Tokaj térsége esetében a területfejlesztési koncepció és program 

tervezése 2016-ban megkezdődött, társadalmi egyeztetésük lezajlott, Kormány általi elfogadása 2017-ben 

történhet meg. A turisztikai fejlesztési térséggé (Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai térség) 

történő kijelölés előkészítése 2016-ban megtörtént, a kijelölés 2017-ben történt meg (1092/2017. (II.21. 
Korm. hat.). 

Az OFTK kultúrtájakra vonatkozó céljának megvalósulását segíti az OFTK-val összhangban készített, 

2017-2026 időtávra szóló Nemzeti Tájstratégia (1128/2017. (III. 20.) Korm. hat.) (FM), valamint a 2014-

2020 időtávú Nemzeti Vidékstratégia (1074/2012. (III. 28.) Korm. határozat) (FM). 

5. Területi specifikus cél: Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 

gazdaságösztönzés 

A térségi különbségek csökkentése célkitűzés egyrészt a területi célokat tartalmazó szakpolitikai 

stratégiákon és intézkedéseken, másrészt a kiemelt térségi (Balaton, Tokaj) és megyei területfejlesztési 

koncepciókon és programokon keresztül valósul meg. A szakpolitikai stratégiák közül elsődlegesen a  

2020-ig szóló Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II.(1603/2014. (XI.4.) Korm. hat., a 2015-

2017. évekre vonatkozó intézkedésekre vonatkozóan 1672/2015. (IX. 22.) Korm. hat.) (EMMI) kapcsolódik 

hozzá, amely célul tűzte ki a hátrányos helyzetű térségek, így a komplex programmal fejlesztendő térségek 

társadalmi, gazdasági felzárkózását, valamint a településfejlesztés keretében a telepszerű lakókörnyezetben 

élők helyzetének javítását. A 2014-2020 időtávú Nemzeti Vidékstratégia (1074/2012. (III. 28.) Korm. 

határozat) (FM) térségi programokat is nevesít, amelyek között területi egyenlőtlenségeket, térségi 

hátrányokat célzó térségi programokat is megfogalmaz, így a Cserehát és Ormánság programot, valamint a 



47 
 

tanyás térségek programját. Az Ormánság térségére vonatkozóan 2012-ben indult el az Ős-Dráva Program 

(1242/2012. (VII.17.) Korm. hat., 1321/2016. (VII.1.) Korm. hat.), a tanyás térségekre vonatkozóan  

2011-ben a Tanyafejlesztési Program. Emellett a gazdaság- és vállalkozásfejlesztési, foglalkoztatási, 

társadalmi felzárkózási, oktatási és szociális szakpolitikai intézkedések kapcsolódtak kiemelten a területi 

különbségek csökkentésének célkitűzéséhez (ld. 3. fejezet). A területi különbségek kezelése érdekében 

történt meg 2014-ben a kedvezményezett térségek besorolásának (kedvezményezett, fejlesztendő, komplex 

programmal fejlesztendő járások) megújítása (290/2014. (XI.26.) Korm. rend.) és a szabad vállalkozási 

zónák, mint speciális gazdaságfejlesztési eszköz bevezetése (27/2013. (II.2.) Korm. rend.), mindkettőhöz 

területi preferencia és speciális kedvezmények kapcsolódnak az uniós, foglalkoztatási támogatások 

esetében a hazai támogatási rendszerben. Szintén megújításra került a kedvezményezett települések, ezen 

belül is a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések és a magas 

munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéke (105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet).  

A kiemelt térségi és megyei területfejlesztési koncepciók és programok az adott térség, megye 

vonatkozásában fogalmaztak meg a megyén belüli területi kiegyenlítési célokat, beavatkozásokat. 

6. Területi specifikus cél: Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása 

Az elérhetőség és a mobilitás elősegítése területi cél elsődlegesen a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-
fejlesztési Stratégián (NFM) keresztül, ahhoz kapcsolódva a közlekedéspolitikai szakpolitikai 

intézkedéseken (ld. 3.fejezet) keresztül valósult meg. 

Az OFTK 2014-2030 célok és a szakpolitikai és területfejlesztési koncepciók, stratégiák, programok 

közötti tematikus kapcsolatot a II. kötet 1. táblázat (szakpolitikai stratégiák), illetve a 6-7. táblázat 

(területfejlesztési koncepciók, programok, integrált területi programok) mutatja be. A jelölt tematikus 

kapcsolódás az előzőekben bemutatott elsődleges tématerületi kapcsolódást mutatja, további kapcsolódást 

abban az esetben tüntet fel a táblázat, amikor a stratégia nevesíti az OFTK kapcsolódást, illetve az adott 

tematikus, vagy területi cél tartalma, fókusza azt egyértelművé teszi. 

2.3 A középtávú (2014-2020) fejlesztési prioritások megjelenése a Partnerségi Megállapodásban és 

az operatív programokban 

2.3.1 Az OFTK prioritások megjelenése a Partnerségi Megállapodásban 

Az OFTK középtávú prioritásai a hazai fejlesztéspolitika nemzeti prioritásaként beépültek a 2014-2020 

közötti időszakra vonatkozóan az Európai Bizottság és a Kormány által 2014-ben megkötött, az uniós 

források felhasználásának elveit, kereteit rögzítő PM-be. A PM szerint az OFTK és az uniós (EU 2020 

Stratégia, valamint a Nemzeti Reform Programban rögzített vállalások) fejlesztési szükségletek és 

növekedési lehetőségek alapján a 2014–2020-as tervezési ciklus átfogó nemzeti fejlesztési célja a 

fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés. 

A PM az átfogó nemzeti fejlesztési célhoz rendeli az OFTK-ban kijelölt öt fő nemzeti fejlesztési 
(támogatási) prioritást, amelyek átfogják a fejlesztéspolitika egészét, beleértve a vidékfejlesztési 

célkitűzéseket és hozzájárulást is: 

 

OFTK középtávú prioritások (2014-2020) PM nemzeti fejlesztési prioritások (2014-2020) 

1. Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, 

nagyvállalati partnerségben 

1. 1. A gazdasági szereplők versenyképességének 

javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása 
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OFTK középtávú prioritások (2014-2020) PM nemzeti fejlesztési prioritások (2014-2020) 

2. Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a 

tudásalapú társadalom felé 

2. 2. A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, 

a foglalkoztatási, oktatási, társadalmi felzárkózási 

szakpolitikák által, tekintettel a területi 

különbségekre) 

3. Útban az erőforrás- és energia-hatékonyság, 

illetve az energia-függetlenség felé 
3. 3. Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése 

4. Népesedési és közösségi fordulat 
4. 4. A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások 

kezelése 

5. Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a 

helyi gazdaság bázisán 

5. 5. Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a 

helyi gazdaság bázisán 

1. táblázat: OFTK prioritások megjelenése a Partnerségi Megállapodásban 

A PM hangsúlyozza, hogy célrendszere Magyarország átfogó nemzeti fejlesztési tervdokumentumára, az 

OFTK-ra, és annak gazdaságorientált, de társadalmi-környezeti szempontokat is integráló célrendszerére 

támaszkodik. A PM-be is átültetett OFTK célrendszer kialakításánál fontos volt az EU fejlesztési 

politikáinak (kohéziós, valamint a vidékfejlesztési és halászati politika) 2014–2020-as célkitűzéseivel való 

összhang biztosítása. Ezért mindegyik fő nemzeti fejlesztési prioritás támogatja az Európa 2020 stratégiát, 

és együttesen átfogják a 2014-2020 közötti uniós fejlesztéspolitika (ESB alapok) 11 tematikus célkitűzését 

is. 

2.3.2 Az OFTK területi célok megjelenése a Partnerségi Megállapodásban 

Az OFTK 5. középtávú prioritása a „Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság 
bázisán”. A PM EU előírások szerint rögzíti az integrált területi megközelítéssel kapcsolatosan a 2014-

2020 OP végrehajtásban alkalmazandó hazai gyakorlatot. A PM rögzíti, hogy a területi fejlesztések 

koncepcionális megalapozását az OFTK középtávú területi fejlesztési prioritásai adják. E prioritások és a 

megvalósításukat szolgáló elvek, eszközök a PM-be így teljes egészében bekerültek, az alábbiak szerint: 

1. Területi integráció, területfejlesztés, városfejlesztés, ennek részeként a leszakadó térségek területi 

felzárkóztatása, a város-vidék kapcsolatok erősítése, a településszerkezeti és térségi sajátosságokhoz 

igazodó fejlesztések, programok megvalósítása, integrált térségi és helyi fejlesztési programok 

megvalósítása, a vidéki térségek fejlesztésével összhangban és szinergiában történő városhálózati- és 
városfejlesztés. 

A fentiek végrehajtására a PM területi alapú fejlesztéseket nevesíti, egyrészt a területi operatív programok, 

másrészt az ágazati operatív programok végrehajtási felelősségébe utalva. A két területi operatív program a 

decentralizált területi fejlesztéseket valósítja meg, így a megyei és megyei integrált területi programokat, 

míg az országos jelentőségű területi fejlesztések a PM szerint egy vagy több OP finanszírozásában 

valósulnak meg. A városfejlesztés, ahhoz kapcsolódóan a város-vidék együttműködés segítése a TOP 

deklarált célja lett. A helyi fejlesztéseket támogató CLLD eszköz a TOP-ban és a VP-ben kapott helyet. A 

PM országos jelentőségű területi fejlesztési feladatként nevesíti a hátrányos helyzetű térségek 

foglalkoztatásának bővítését és társadalmi integrációját, a nagyvárosi gazdasági növekedési zónák 

specializált versenyképességi fejlesztését, valamint a Balaton térség fenntartható fejlesztését, 

versenyképességének helyreállítását. A PM-ben nevesített tértípusok az OFTK térkategóriái és területi 

céljai között szerepelnek, az integrált területi fejlesztések elveivel, az integrált területi fejlesztésekre és a 

CLLD alkalmazására vonatkozó elvekkel együtt. 

2. Vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek sajátos értékeinek megőrzése, azokra építő fejlesztése, 

felzárkóztatása, népességmegtartó képességük erősítése beleértve a társadalmi, közösségi, gazdasági és 

infrastrukturális fejlesztéseket. 

A VP a vidéki térségeket a LEADER (CLLD) eszközzel és külön intézkedésekkel támogatja. 
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3. Budapest és térségének fejlesztése nemzetközi szerepének, gazdasági teljesítményének megőrzése és az 

egész országra fejlesztő hatással bíró fokozása. 

Budapest és térsége fejlesztését önálló területi operatív program, a VEKOP támogatja, összhangban az 

OFTK vonatkozó területi céljával (Budapest metropolisz térség) és a nagyvárosi gazdasági növekedési 

zónák specializált versenyképességi fejlesztése OFTK céllal. 

4. Kárpát-medencei, Duna-menti nemzeti és európai területi együttműködésekben való részvétel, az ilyen 
típusú nemzeti szerepvállalás fokozása. 

A PM az ETE programok keretében jelöli ki e célkitűzés végrehajtási feladatait. Mindez az OFTK célokkal 

összhangban van. 

 

2.3.3 Az OFTK prioritások megjelenése az operatív programokban 

Azáltal, hogy az OFTK középtávú prioritásai beépültek a 2014-2020-as PM-be, annak nemzeti fejlesztési 

prioritásaiként, azok a PM végrehajtási keretét jelentő, az Európai Bizottság által 2015-ben elfogadott 

(kivétel RSZTOP, melynek elfogadása 2014 végén történt) operatív programokban is tükröződnek, így 

megvalósításuk elsődlegesen a 2014-2020-as operatív programokon keresztül történik. Emellett a hazai 

fejlesztéspolitikai támogatási rendszerben is figyelembe veendő szempontot képeznek, ezek súlya, 

nagyságrendje azonban lényegesen elmarad az uniós forrásokkal társfinanszírozott programoktól. 

A PM szintű kapcsolódásból adódóan az operatív programok célrendszere és végrehajtása az OFTK 

célokhoz kapcsolódik, azok megvalósulását is szolgálja. A programok tervezését és végrehajtását azonban 
elsődlegesen nem az OFTK, hanem az európai keretrendszer (uniós tematikus célok, uniós prioritások és 

az azokhoz kapcsolódó intézkedési és indikátor elvárások), valamint a szakpolitikai célok és szempontok 
határozták, illetve határozzák meg. Az OFTK kapcsolódás, OFTK célokhoz történő hozzájárulás 

deklaráltan, nevesítve jellemzően nem jelenik meg az operatív programok dokumentumaiban, így azok 

végrehajtásának nem az OFTK az elsődleges szervező elve, ugyanakkor a tematikus kapcsolódás a PM-en 
keresztül mindenhol biztosított és kimutatható, melynek eredményeként az operatív programok egészében 

hozzájárulnak az OFTK célok, prioritások megvalósulásához. A területi célok szintjén is kimutatható a 

kapcsolódás, azonban a területi operatív programokat, illetve a vidéki térségek kapcsán a Vidékfejlesztési 

Programot kivéve a programok prioritásrendszerét és végrehajtását az európai uniós keretrendszer mellett 

az ágazati célok és szempontok határozzák meg, területi fókuszt csak kevés, speciális intézkedés esetén 

érvényesítenek. A jövőben ezért ez erősítendő terület, különösen az elmaradott térségek felzárkóztatásához 

szükséges intézkedések esetében. 

Az egyes OFTK prioritások és az operatív programok közötti kapcsolódás az alábbiakban kerül 

bemutatásra: 

1. Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben 

A gazdaság- és vállalkozásfejlesztést megfogalmazó, a kis- és középvállalkozásokra fókuszáló, de a 

nagyvállalati kört is célzó célokat tartalmazó prioritáshoz elsődlegesen a GINOP, a VEKOP és a VP járul 

hozzá, de a Duna Transznacionális Program, határon átnyúló programok, interregionális programok is 

fontos hozzájárulást biztosítanak. Az agrár- és élelmiszergazdasági vállalkozások esetében az agrár-

vidékfejlesztési és halgazdálkodási programok (VP,; Magyar Halgazdálkodási OP, a továbbiakban:  
MAHOP) ugyancsak ezt a prioritási területet támogatják elsődlegesen. Az IKOP a közlekedési 

fejlesztésekkel segíti a gazdaságfejlesztési célokat. 

2. Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudásalapú társadalom felé 

A foglalkoztatást és képzést, innovációt támogató prioritást elsődlegesen az Emberi Erőforrás-fejlesztési 

OP (a továbbiakban: EFOP) (képzés), a GINOP és a VEKOP támogatja. 
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3. Útban az erőforrás- és energia-hatékonyság, illetve az energia-függetlenség felé 

Az erőforrás- és energiahatékonysági prioritás megvalósítása a Környezeti és Energiahatékonysági OP (a 

továbbiakban: KEHOP), a GINOP, a VP, a MAHOP, valamint a Terület- és Településfejlesztési OP (a 
továbbiakban: TOP) és a VEKOP támogatásain keresztül történik. 

4. Népesedési és közösségi fordulat 

A népesedési és közösségi fordulat prioritás társadalmi, közösségi céljai elsődlegesen az EFOP, a 

Rászoruló Személyeket Támogató OP (a továbbiakban: RSZTOP), a TOP, a VEKOP és a VP támogatásain 

keresztül valósul meg. Az RSZTOP szociális célokat támogat, a TOP és VP esetében a helyi közösségi 

együttműködéseket támogató intézkedések és eszközök (CLLD, LEADER) emelhetők ki. A közigazgatás 

korszerűsítésére vonatkozó célokat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési OP (a továbbiakban: 

KÖFOP) végrehajtása támogatja. 

5. Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 

A területi prioritás megvalósításához deklaráltan hozzájáruló operatív programok a két területi operatív 

program, a kevésbé fejlett régiókra vonatkozó, településfejlesztést, városfejlesztést, város-vidék 

együttműködéseket a megyei területfejlesztési koncepciók és programok alapján készült megyei és megyei 

jogú városi ITP-k, valamint CLLD keretében támogató TOP és a Közép-magyarországi régióra vonatkozó, 

Budapest és térsége fejlesztéseit támogató VEKOP. A VP és a MAHOP a vidéki térségek, vidéki helyi 

közösségek fejlesztéseinek támogatásával járul hozzá a prioritás megvalósulásához, a VP esetében a 

LEADER keretében helyi fejlesztési programok megvalósítására is lehetőség nyílik. Az ETE programok a 

nemzetközi szintű területi együttműködéseket támogatják, így a Duna Transznacionális Program az EU 

Duna Régió Stratégiája (EUDRS) által lefedett területen működik, a határon átnyúló programok a 

szomszédos országok határ menti megyéit kapcsolják össze fejlesztési programokkal, és az interregionális 

programok is fontos hozzájárulást biztosítanak a területi együttműködések erősítéséhez. 

Az operatív programok OFTK prioritásokhoz történő kapcsolódását (az elsődleges tématerületi 

kapcsolódást jelölve) és OFTK prioritások szerinti, 2014-2016 közötti forrásfelhasználásának 

megvalósítását a II. kötet 2-3. táblázatai mutatják be. Az operatív programok OFTK szakpolitikai és 

területi prioritásaihoz történő hozzájárulása az alábbiakban kerül bemutatásra. 

2.3.4 A prioritások megjelenése a területfejlesztési tervdokumentumokban 

A megyei és fővárosi területfejlesztési koncepciók és programok, illetve a Balaton-térség területfejlesztési 
koncepciója és programja a rendeleti előírásoknak megfelelően illeszkednek az OFTK célokhoz és 

prioritásokhoz. A direktebb kapcsolat a TOP és a VEKOP források felhasználásában szerepet kapó, a 

megyei és fővárosi területfejlesztési koncepciókon és programokon alapuló ITP-k szintjén mutatkozik. 

Megyei jogú városok esetében a megyei területfejlesztési koncepciók és programok mellett az integrált 

településfejlesztési stratégiák képezik integrált területi programjaik alapját. A megyék és a főváros 

tervdokumentumainak és azok végrehajtásának OFTK kapcsolódását a beszámoló 4. fejezete (megyék és 

főváros fejlesztési irányai), a főváros és megyei jogú városok tervdokumentumainak és azok 

végrehajtásának OFTK kapcsolódását a 3. fejezet (városfejlesztés) tartalmazza. 

Az OFTK 2014-2020 középtávú prioritások és a területfejlesztési tervdokumentumok közötti tematikus 

kapcsolatot a II. kötet 6-7.  táblázat mutatja be. A jelölt tematikus kapcsolódást a tervdokumentum OFTK 

célhoz vagy prioritáshoz való kapcsolódás jelöli ki, további kapcsolódást abban az esetben tüntet fel a 

táblázat, amikor az adott tematikus vagy területi cél tartalma, fókusza azt egyértelművé teszi. 

2.4 Az egyes operatív programok hozzájárulása az OFTK középtávú prioritások 

megvalósulásához 

2.4.1 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program  

Az OFTK célrendszerére alapuló PM megvalósulását elősegítő 7 db operatív program közül a legnagyobb 
forrásaránnyal (mintegy 2499 Mrd Ft, 2014-2020) a GINOP rendelkezik, ERFA és ESZA (Európai 

Szociális Alap) támogatásból. A GINOP 8 prioritástengelyt jelöl ki, melyek (1) a kkv, (2)a  KFI, (3) az  
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IKT, (4) az  energia, (5) a foglalkoztatás, (6) a szakképzés, (7) a turizmus, illetve (8) a  pénzügyi eszközök 

alkalmazásának területeire terjednek ki. A következő OFTK fejlesztési tématerületeken van kapcsolódás: 

innovatív gazdaságfejlesztés, kis- és középvállalkozások, tudástársadalom, területi integráció, 

területfejlesztés, városfejlesztés; vidéki térségek. 

Hozzájárulás az OFTK középtávú (2014-2020) szakpolitikai prioritásaihoz: 

A GINOP az 1. Patrióta gazdaság, kis és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben, a 2. Fordulat 
a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé és a 3. Útban az erőforrás- és energia-hatékonyság, 

illetve az energia-függetlenség felé OFTK prioritásokhoz járul hozzá elsődlegesen. (A részletes 

kapcsolódást a II. kötet 2. táblázat, a forráskereteket a II. kötet 3-. táblázat mutatja be). 

Az OFTK prioritások közül legnagyobb mértékben a Patrióta gazdaság, kis és középvállalati bázison, 

nagyvállalati partnerségben célhoz (innovatív gazdaságfejlesztés, kis- és középvállalkozások, stratégiai 

ágazatok, versenyképesség fejlesztési tématerület) járulnak hozzá a GINOP források, itt a vizsgált időszak 

végéig a támogatott projektek száma több mint 3.500 db, míg a 7 évre szóló mintegy 1094 Mrd Ft-os 

(GINOP és VEKOP együttes) keretből 509 Mrd Ft támogatás már megítélésre került. 

A Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé prioritást két GINOP prioritástengely 

támogatja, összesen 652,84 Mrd Ft (GINOP és VEKOP együttes) forráskerettel. 2014-2016 között 75 db 

projekt részére ítéltek meg 203,2 Mrd Ft támogatást. 

Az Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé prioritást a GINOP 4. 

prioritása támogatja. 2016 decemberében jelent meg a „megújuló energia használatával megvalósuló 

épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel” címet viselő konstrukció, 59,45 Mrd 

Ft vissza nem térítendő támogatást és 32,08 Mrd Ft visszatérítendő pénzügyi eszközt tartalmazó 

forráskerettel. 

Hozzájárulás az OFTK középtávú (2014-2020) területi prioritásához: 

A Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán területi integráció, 
területfejlesztés, városfejlesztés fejlesztési tématerület területi felzárkózási célját támogatják a szabad 

vállalkozási zónák  fejlesztését célzó GINOP konstrukciók. A GINOP támogatásaiban a kedvezményezett, 

elmaradott térségeket érintően az SZVZ-k jelentik a beavatkozások térkategóriáját. A GINOP egyik fontos 

célja, hogy hozzájáruljon a területi leszakadási folyamatok és a hátrányos helyzet mérsékléséhez. A GINOP 

fejlesztési küldetéséhez illeszkedően az SZVZ térségek gazdasági alapjainak megerősítése és a minél 

nagyobb arányú foglalkoztatás biztosítása kapcsán vállal felelősséget a térségek felzárkózási folyamatában. 

Ennek érdekében többek között az alábbiakat alkalmazza (a részletes kedvezmény rendszert a 3. fejezet 

tartalmazza). 

 Az SZVZ térségekben (mint speciális területi fókusz) a kkv-k számára vissza nem térítendő 

gazdaságfejlesztési források állnak rendelkezésre. Az SZVZ térségekben megvalósuló vagy ott 

preferenciát adó GINOP konstrukciók: Az 1. prioritás (kis- és középvállalkozások versenyképessége) 

intézkedései közül az 1.2.1-15-16 (Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitások), 1.2.2-15 

és 1.2.2-16 (Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásai), 1.2.3-8.2.3-16 (Mikro-, 

kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásai kombinált hiteltermék keretében), 1.2.4-16 

(ipari parkok fejlesztése), 1.2.6-8.3.4-16 (Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásai 

kombinált hiteltermékkel), 1.2.7-17 (Gyors növekedésű vállalkozások), 1.2.8-17 (Kis- és 

középvállalkozások ipari digitalizációhoz kapcsolódó fejlesztései). 1.3.5-15 (mikro-, kis- és 

középvállalkozások piaci megjelenése), 1.3.3-16 (beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és 

integrátorok). A 3. prioritás (IKT keretében a 3.3.3-17 (Online kormányzati, közigazgatási és e-

egészségügyi szolgáltatások, digitális jólét), az 5. (foglalkoztatás) prioritás 5.1.10-17 (álláskeresők 

vállalkozóvá válásának támogatása) intézkedés, 5.1.10-17 (fiatalok vállalkozóvá válásának 

támogatása). 

 „A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása” nevű 8. 

uniós tematikus célkitűzés tekintetében az intézkedések végrehajtásakor figyelembe veszi a 

kedvezményezettek működési területének hátrányait és a kiválasztási eljárás során előnyben részesíti a 
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szegénységi térképpel kijelölt területeken vagy az SZVZ térségekben működő vállalkozásokat, 

szervezeteket. 

 A szociális gazdaságot érintő fejlesztések SZVZ/Komplex programmal fejlesztendő járások speciális 

térségi célzását, és általában is e térségek előnyben részesítését biztosítja a pályázatos 

konstrukciókban. A 290/2014. Korm. rend szerinti komplex programmal fejlesztendő járásokat a fent 

felsoroltak intézkedések közül az 1.2.1.15, 1.2.4.16., 1.3.1.15., 5.1.10.17 és 5.2.7.17. konstrukciók 

preferálják. 

2.4.2 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program  

Az EFOP 2014. január 1. - 2016. december 31. között 74 db meghirdetett felhívással (értéke 600 Mrd Ft) és 

316 Mrd Ft keretösszegű tervezett felhívással kíván hozzájárulni az OFTK 2014-2020-ra tervezett nemzeti 

prioritásainak megvalósulásához. A következő OFTK fejlesztési tématerületeken van kapcsolódás: 

foglalkoztatás, tudásalapú társadalom; befogadó és gyarapodó társadalom; területi integráció, 

területfejlesztés, városfejlesztés; vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek; Kárpát-medencei, Duna-

menti nemzeti és európai területi együttműködés. 

Hozzájárulás az OFTK középtávú (2014-2020) szakpolitikai prioritásaihoz: 

Az EFOP a Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudásalapú társadalom felé és a Népesedési és 

közösségi fordulat OFTK prioritás megvalósulásához járul hozzá elsődlegesen. (A részletes kapcsolódást a 

II. kötet 2. táblázat, a forráskereteket a II. kötet 3. táblázat mutatja be). 

A Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudásalapú társadalom felé prioritáshoz kapcsolódóan a 

tudásalapú társadalom feltételeinek kialakítását összesen 43 EFOP konstrukció célozta 2014-2016 között, 

megközelítőleg 410 Mrd Ft-os keretösszeggel, melyből felhívás a tárgyidőszakban 278 Mrd Ft értékben 

jelent meg. A felhívások a tudásalapú társadalom feltételeinek kialakítását, az alap-, közép- és felsőfokú 

oktatás és szakképzés színvonalának emelését munkahelyi igényekkel való összekapcsolását szolgálták 

iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzésekkel. 

A tudásalapú társadalom feltételeinek kialakításához közvetlenül összesen 11 konstrukció kapcsolódik 

106,12 Mrd Ft forráskerettel, amelyek közül 2016 év végéig 8 felhívás jelent meg 87,61 Mrd Ft értékben. 

Az alap-, közép- és felsőfokú oktatás színvonalának emelését 16 konstrukció támogatja 231,21Mrd Ft 

forráskerettel, amelyek közül 2016 év végéig 13 felhívás jelent meg 129,22 Mrd Ft értékben. 

A szakképzés színvonalának emelését, kiterjesztését, és a perspektivikus munkahelyi igényekkel való 

összekapcsolását összesen 2 konstrukció támogatja 10 Mrd Ft forráskerettel, amelyek közül 2016 év végéig 

1 felhívás jelent meg 3,7 Mrd Ft értékben. 

Az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzések lehetőségének és elérhetőségének biztosításához 

összesen 9 konstrukció kapcsolódik 32,09 Mrd Ft forráskerettel, amelyek közül 2016 év végéig 7 felhívás 

jelent meg 29,4 Mrd Ft értékben. 

Köznevelés integrált szemléletű, komplex fejlesztését, a köznevelés stratégiai elemként kezelését összesen 5 

konstrukció támogatja 30,65 Mrd Ft forráskerettel, amelyek közül 2016 év végéig 4 felhívás jelent meg 

24,1 Mrd Ft értékben. 

A Népesedési és közösségi fordulat OFTK prioritáshoz kapcsolódóan a befogadó és gyarapodó társadalom 
feltételeinek kialakítását 61 db EFOP konstrukció célozta 2014-2016 között, megközelítőleg 351 Mrd Ft-os 

keretösszeggel, melyből meghirdetés tárgyidőszakban 195 Mrd Ft értékben történt. A felhívások a 

társadalom megújulásának elősegítését, a tudás alapú társadalom feltételeinek megteremtése mellett a 

leszakadó rétegek felzárkózását és a leszakadást megakadályozó, az egyéni, családi és társadalmi fejlődést 

lehetővé tevő szociális, oktatási, foglalkoztatási beavatkozásokat foglalták magukban. 
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Hozzájárulás az OFTK középtávú (2014-2020) területi prioritásához: 

A Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán területi prioritás területi 

integráció, területfejlesztés társadalmi céljait 1 megjelent konstrukció (Humán kapacitások fejlesztése 

térségi szemléletben - kedvezményezett térségek) támogatja 10 Mrd Ft forráskerettel. 

A Vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek fejlesztési tématerület társadalmi, szociális vetületeit az 

EFOP-ban 13 db konstrukció célozta 2014-2016 között, megközelítőleg 155 Mrd Ft keretösszeggel, 

melyből felhívás tárgyidőszakban 127 Mrd Ft értékben jelent meg. A felhívások a térségi szemléletű humán 

szolgáltatások, közszolgáltatások fejlesztését irányozták elő falvaink, vidéki településeink 

népességmegtartó képességének erősítése érdekében. 

A Kárpát-medencei, Duna-menti nemzeti és európai területi együttműködés fejlesztési tématerülethez 

kapcsolódva a makroregionális európai fejlesztési együttműködéseket és ezek nemzeti szerepvállalását a 

Kárpát-medencei együttműködések kiteljesítését 4 db EFOP konstrukció szolgálja 13 Mrd Ft-os 

megjelentetési keretösszeggel, mely felhívások tárgyidőszakban tervezés alatt álltak. 

Az EFOP további OFTK területi célokat is támogat. Az előzőeken túlmenően az EFOP konkrét 

térségfejlesztési prioritásokat nem tartalmaz, az EU definíció szerinti integrált területi beruházás/fejlesztés, 

fenntartható városfejlesztés, közösségvezérelt helyi fejlesztés nem jelenik meg benne, ugyanakkor alapvető 

horizontális célja a leszakadó térségek felzárkóztatása és a célzott területi együttműködések kialakítása. Az 

EFOP által kezelt, érintett területi célok: 

 Kárpát-medence EU-tagállamai: a térséget egy konstrukció támogatja, amely a tematikus 

együttműködés erősítését célozza a Kárpát-medence EU-tagállamaival. A konstrukció 4,8 Mrd Ft 

kerettel tervezés alatt. 

 Kárpát-medence nem EU-tagállamai: a térséget egy konstrukció támogatja, amely a tematikus 

együttműködés erősítését célozza a Kárpát-medence nem EU-tagállamaival. A konstrukció 1,2 Mrd Ft 

kerettel tervezés alatt. 

 Magyarország kevésbé fejlett régióinak területe: Magyarország kevésbé fejlett régióiban 9 konstrukció 

felhívása jelent meg 2016 év végéig az aktív közösségi szerepvállalás, az óvodai és iskolai szociális 

segítő tevékenység, a Roma szakkollégiumok, a felsőoktatásba történő bekerülés, a felsőoktatási 

képzések és szakképzések, az intelligens szakosodás, a tematikus kutatási hálózatok, az egészségügyi 

ápolói szakképzési programok, a szociális humán erőforrás fejlesztésének támogatására 67,44 Mrd Ft 

keretösszeggel. 

 Magyarország kevésbé fejlett régiói a megyei jogú városok kivételével: a térséget egy konstrukció 

támogatja, amely a humán kapacitások térségi szemléletű fejlesztését célozza. A konstrukció 10 Mrd Ft 

keretösszeggel megjelent. 

 Magyarország kedvezményezett járásai: a kedvezményezett járások területén 3 konstrukció jelent meg 

2016. december 31-éig. Az integrált térségi gyermekprogramok és a humán szolgáltatások térségi 

szemléletű fejlesztésének kerete 15-15 Mrd Ft, a humán szolgáltatások kedvezményezett térségeket 

érintő fejlesztésére 35 Mrd Ft-os keret áll rendelkezésre. 

 Magyarország legalacsonyabb komplex mutatóival rendelkező járásai: a legkevésbé fejlett járások 

területi felzárkózását a tervezés alatt álló „Végtelen lehetőség” elnevezésű kísérleti program támogatja 

2 Mrd Ft keretösszeggel. 

2.4.3 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program  

Az IKOP 2014-2016 között 5 db meghirdetett felhívással járul hozzá az OFTK 2014-2020-as prioritásainak 

megvalósulásához, a felhívások keretösszege összesen 1215,53 Mrd Ft. Az IKOP minden tervezett 

felhívása megjelent 2016 végéig a teljes – programban rendelkezésre álló – forráskeret meghirdetésével. A 

kötelezettségvállalás mértéke 2016 végén 800,778 Mrd Ft volt, és 269,26 Mrd Ft kifizetés is megvalósult. 

A 7. uniós tematikus célkitűzésre (Fenntartható közlekedés támogatása és a szűk keresztmetszetek 

eltávolítása az alapvető fontosságú hálózati infrastruktúrából) Magyarországnak allokált összes uniós forrás 
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az IKOP keretében kerül felhasználásra. Az IKOP az OFTK nemzeti prioritások és fejlesztési 

tématerületeik közül a következőket támogatja: elérhetőség, megújuló közösségi közlekedés és 

tranzitgazdaság, közvetetten erőforrás- és energiahatékonyság, valamint az elérhetőség révén a területi 

célok, Kárpát-medencei, Duna-menti nemzeti és európai területi együttműködés. 

Hozzájárulás az OFTK középtávú (2014-2020) szakpolitikai prioritásaihoz: 

Az IKOP a Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben OFTK prioritás 

megvalósulásához járul hozzá elsődlegesen, közvetlen módon. Emellett közvetett módon kapcsolódik az 

Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé prioritáshoz, valamint a 

Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán prioritáshoz. (A részletes 

kapcsolódást a II. kötet 2. táblázat, a forráskereteket a II. kötet 3.. táblázat mutatja be). 

A Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben prioritás Elérhetőség, 
megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság fejlesztési tématerületét támogatja az IKOP, mind a négy 

prioritástengelye ehhez a célhoz kapcsolható. A fejlesztési tématerületen belül kiemelten kezelendő 

fejlesztési prioritás a közlekedési, infokommunikációs és szolgáltatási kapcsolatok javítása, a közösségi 

közlekedés valamennyi területének megújítása, valamint az ország földrajzi helyzetéből adódó elérhetőség 

és közlekedési kapcsolatok javítása. Az IKOP 1. Nemzetközi TEN-T közúti elérhetőség javítása 

prioritástengely 314,89 Mrd Ft forráskerettel támogatja ezt a célt, melyre 206,49 Mrd Ft 

kötelezettségvállalás és 100,13 Mrd Ft kifizetés történt a vizsgált időszakban. A Nemzetközi TEN-T vasúti 

és vízi elérhetőség javítása prioritás 459,33 Mrd Ft forráskeretéből 233,72 Mrd Ft kötelezettségvállalás és 

88,87 Mrd Ft kifizetés történt. A Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség 

javítása prioritás a Közép-magyarországi régióban és a kevésbé fejlett régiókban 211,07 Mrd Ft, illetve 

119,53 Mrd Ft keretösszegére 202,78 Mrd Ft kötelezettségvállalás és 29,424 Mrd Ft kifizetés, illetve 

113,62 Mrd Ft kötelezettségvállalás és 16,61 Mrd Ft kifizetés valósult meg. A TEN-T hálózat közúti 

elérhetőségének javítása prioritástengely 110,71 Mrd Ft keretösszeggel rendelkezik, melyre 68,89 Mrd Ft 

kötelezettségvállalás és 34,23 Mrd Ft kifizetés történt. 

Közvetett az IKOP hozzájárulása az Útban az erőforrás- és energiahatékonyság és az energiafüggetlenség 
felé prioritáshoz a környezetkímélő közlekedési módok támogatása révén. A közösségi és az alternatív, 

egyéni nem motorizált közlekedés újbóli térnyerése a településeken belüli és települések közötti 

közlekedésben, valamint a kötöttpályás közlekedés preferálása a komplexebb élhetőségi és fenntarthatósági 

szempontok mellett az energiaigényünk csökkentésére is nagymértékben kihat. A 2. Nemzetközi (TEN-T) 

vasúti és vízi elérhetőség javítása prioritás intézkedései, különösen környezetbarát elővárosi motorvonatok 

beszerzése, elsődleges céljuk mellett támogatják az energiaigények csökkentését. A 3. Fenntartható városi 
közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása prioritás intézkedései, különösen vidéki és 

budapesti infrastruktúra korszerűsítés keretében a városi kötöttpályás közlekedési fejlesztések 

(metrórekonstrukció, villamos beszerzés, villamospálya építés, városi/helyi autóbuszok, trolibuszok 

beszerzése) csökkentik a helyi légszennyezők fajlagos kibocsátását. 

Hozzájárulás az OFTK középtávú (2014-2020) területi prioritásához: 

A Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán területi prioritást több 

vonatkozásban is támogatja az IKOP, mind az elérhetőség javítására, mind a városi közlekedés fejlesztésére 

irányuló intézkedései hozzájárulnak a területi prioritás céljaihoz. Kiemelten fontos a hozzájárulás a Kárpát-

medencei, Duna-menti nemzeti és európai területi együttműködés fejlesztési területhez, a 2. Nemzetközi 

(TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása prioritás révén. A prioritástengely hozzájárul a nemzetközi 

térségi együttműködések, ezen belül a makroregionális európai fejlesztési együttműködések, így az EU 

Duna Régió Stratégiához kapcsolódó részvétel támogatásához, emellett direkt uniós források (Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (Connecting Europe Facility – CEF) is segítik az európai magyar hálózati 

integrációt. 

Az IKOP mind az előkészítés, mind a végrehajtás fázisaiban az EU Duna Régió Stratégia 

figyelembevételével zajlik. Az 1. és 2. prioritástengely specifikus céljai az EUDRS 1/b prioritás területe 1. 

akciójának TEN-T közúti és vasúti prioritási projektek megvalósítását támogatják. Az EUDRS a határon 

átnyúló infrastruktúra elemek összehangolt fejlesztésének támogatásával és ezzel a határon túli 
összeköttetések felgyorsításával és a tranzitfolyósok jobb kihasználásával járul hozzá a specifikus célok 

hatékony megvalósításához. Az IKOP 2. prioritástengely 1. specifikus célja nevesített módon támogatja az 
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EUDRS 4. akciójának (folyami információs rendszer) fejlesztését a TEN-T törzshálózat korszerűsítése 

keretében. Tekintettel arra, hogy a Folyami Információs Szolgáltatás (RIS) regionálisan valósul meg, 

hozzájárulása maximális a hazai és a tranzitforgalom támogatásához. A prioritástengely specifikus céljai 

továbbá az EUDRS 1/b prioritás területe 1. akciójának (TEN-T közúti és vasúti prioritási projektek 

megvalósítása) vasúti vonatkozásait támogatják. A vasútvonalak átépítésének hozadékai a nemzetközi 

elérési időben is érvényesülnek, a beruházások a nemzetközi forgalom következtében a pályahasználati 

díjakban hamarabb megtérülnek. Az IKOP 3. prioritástengely kötöttpályás városi közlekedésfejlesztéseire 

vonatkozó specifikus célja az EUDRS 1/b prioritás területének 4. akciójához (fenntartható városi 

közlekedési rendszerek) járul hozzá, míg 2. specifikus célja (intermodalitás javítása) az EUDRS közúti 

közlekedési prioritása 7. akcióját (intelligens közlekedési rendszerek fejlesztése) támogatja. Az EUDRS 

mindkét specifikus cél tekintetében a határon átnyúló agglomerációk intelligens közlekedésfejlesztésének 

koordinált megvalósítását tudja támogatni. 

Az IKOP tervezése figyelembe vette az EUDRS-ben szereplő közlekedésfejlesztési projekteket, melyek 

közül Magyarországot a következők érintik: TEN-T Mediterrán vasúti folyosó fejlesztése, Egyes észak-déli 

közúti folyosók (pl. CETC-Route 65, Gdansk-Ploce, Via Carpathia) fejlesztése, melyek hazai szakaszai a 

TEN-T hálózat részét képzik, EuroVelo 6 kerékpárút, Nagysebességű vasúthálózat előkészítése, Duna 

hajózhatósága. A fenti projektek az IKOP és CEF keretében tervezettek, ez alól az EuroVelo 6 kerékpárút a 

kivétel, mely az operatív programok közötti lehatárolások alapján a GINOP hatáskörébe tartozik. 

A CEF a transzeurópai hálózatok fejlesztésének felgyorsításának pénzügyi eszköze a 2014-2020 közötti 

időszakban, teljes kerete 33,2 Mrd euró, ebből a Kohéziós Alapra jogosult tagállamok részére 11,3 Mrd 

euró áll rendelkezésre. A közlekedési ágazatra 24,055 Mrd euró áll rendelkezésre, ezen belül Magyarország 

kizárólagos kerete 1,075 Mrd euró. Magyarország a teljes, számára allokált kohéziós keretét lekötötte 

(337 253 Mrd Ft). CEF támogatott projektek pl.: Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése, Budapest, 

Rákos - Hatvan vasútvonal korszerűsítése, Békéscsaba – Lőkösháza vasútvonal felújításának előkészítési 

munkái, Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése, ETCS fedélzeti berendezés felszerelése 59 db 

FLIRT típusú motorvonatra, M15 és M70 autópályák négy sávra történő bővítése, közúti 

forgalomirányítási fejlesztések, első hazai cseppfolyósított földgáz (LNG) töltőpontok létesítése, dunai 

LNG üzemanyag-töltőállomás megvalósítása hajók számára a Csepel Szabadkikötőben. 

2.4.4 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

A KEHOP beavatkozásai elsősorban és közvetlenül a fenntarthatóság környezeti dimenziójának erősítését 

szolgálják, áttételesen hozzájárulnak a gazdasági növekedés elősegítéséhez is. A KEHOP a 4. (alacsony 

szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés), az 5. (éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás) és a 6. 

(környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonysága) uniós tematikus célkitűzések 

megvalósításához kapcsolódik. Az OFTK középtávú prioritások közül az Útban az erőforrás- és 
energiahatékonyság és az energiafüggetlenség felé prioritást támogatja, mindkét fejlesztési tématerületén, 

az energiahatékonyság és a klíma- és környezetvédelem területén. Ezzel összefüggésben a PM nemzeti 

fejlesztési prioritásai közül elsősorban és közvetlenül az energia- és erőforrás hatékonyság növeléséhez 

járul hozzá. 

Hozzájárulás az OFTK középtávú (2014-2020) szakpolitikai prioritásaihoz: 

Az OFTK-ban szereplő középtávú fejlesztési prioritások közül a 3. prioritás (Útban az erőforrás- és 

energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé) teljes egészében megegyezik a KEHOP fent 

részletezett célkitűzéseivel, illetve az 5. prioritásával. (A részletes kapcsolódást a II. kötet 2. táblázat, a 

forráskereteket a II. kötet 3. táblázat mutatja be). 

A KEHOP intézkedései megfeleltethetők az OFTK szakterületi fejlesztéspolitikai feladatainak. A KEHOP 

teljes mértékben illeszkedik az OFTK A stratégiai erőforrások megőrzésének, fenntartható használatának 
szakpolitikai feladatai című környezetvédelmi prioritásban szereplő feladatokhoz.  

Az OFTK környezet- és természetvédelmi célokat a KEHOP 5.4., 4.1.-4.3., 3.1.-3.2 intézkedései 

támogatják.  

Az OFTK vízgazdálkodási célokat a KEHOP 1. prioritása (A klímaváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodás), 1.1., 1.2, 1.3., 1.4. , 1.5. intézkedése. 
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Az OFTK klímapolitikai és energiabiztonsági céljait a KEHOP 5. prioritása (Energiahatékonyság növelése, 

megújuló energiaforrások alkalmazása), 5.1.-5.4. intézkedései támogatják. 

A katasztrófavédelmi feladatokat a KEHOP 1.6. intézkedése segíti. 

Hozzájárulás az OFTK középtávú (2014-2020) területi prioritásához: 

A Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán területi prioritást több 

vonatkozásban is támogatja a KEHOP, elsődlegesen a vidéki térségek és nemzetközi, Kárpát-medencei 
együttműködések tekintetében emelhető ki a szerepe a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, 

vízgazdálkodás (csapadékvíz-elvezetés, belvíz-, árvízvédelem), vízellátás és szennyvízkezelés, 

természetvédelem, biodiverzitás célok kapcsán. E célokkal közvetlen kapcsolódása van az OFTK ilyen 

jellegű térkategóriáival, azok területi céljaival. A KEHOP így hozzájárul a vidéki térségek, köztük a Duna-

Tisza-közi Homokhátság és a Tisza-völgy, valamint a kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztéséhez. 

2.4.5 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program 

A KÖFOP a közigazgatás és a helyi közszolgáltatási szféra fejlesztéseit célozza, az uniós 11. 

(közigazgatás) tematikus célhoz kapcsolódva. Az OFTK középtávú prioritások közül a Népesedési és 

közösségi fordulat prioritást támogatja, a Hatékony végrehajtás, jó állam fejlesztési tématerületen. 

Hozzájárulás az OFTK középtávú (2014-2020) szakpolitikai prioritásaihoz: 

A KÖFOP az OFTK „Jó állam: szolgáltató állam és biztonság” specifikus céljához kapcsolódik, amely a 

közszféra hatékonyabb szerepvállalásának a közjó, a munka, a rend, a biztonság és a tudás szolgálatában 

történő erősítését tűzi ki, beleértve a közszolgáltatások megújítását és a növekvő társadalmi biztonságot, 

így a szociális, családi, személyi biztonságot, információbiztonságot, munkahelyi biztonságot. Az operatív 

program ezen túl a Népesedési és közösségi fordulat nemzeti prioritás, Hatékony végrehajtás, jó állam 

tématerülethez köthető, amely szerint a fejlesztéspolitika sikerének fontos eleme a hatékonyan, a korszerű 

elveken működő hazai közigazgatási és végrehajtási intézményrendszer, így a hatékony közigazgatás és 

közszolgáltatások, vállalkozás- és polgárbarát állami szolgáltató környezet. A KÖFOP fejlesztési forrásait 

az adminisztratív terhek csökkentésére, valamint a közszolgálat szolgáltatási szemléletének és etikus 

működésének megerősítésére koncentrálja.  

Az adminisztratív terhek csökkentésének támogatására (KÖFOP 1. prioritási tengely) 2015. szeptember 30-

án 31 db projektre irányuló keretfelhívás jelent meg összesen közel 196,5 Mrd Ft megítélt támogatással. 

Támogatási szerződés megkötésére 2016. év végéig 21 esetben került sor csaknem 123 Mrd Ft értékben.  

A közszolgálat szolgáltatási szemléletének és etikus működésének megerősítését célzó támogatására 

(KÖFOP 2. prioritási tengely) 2016. december 30-áig 14 felhívás jelent meg összesen közel 73,215 Mrd Ft 

megítélt támogatással. Támogatási szerződés megkötésére 2017. január elejéig 9 esetben került sor 

csaknem 49 Mrd Ft értékben. 

Hozzájárulás az OFTK középtávú (2014-2020) szakpolitikai prioritásaihoz: 

A Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán területi prioritást a KÖFOP 

direktben nem támogatja, területi fókuszt nem tartalmaz, a közigazgatás és közszolgáltatás fejlesztését 

országosan, horizontálisan segíti. Ugyanakkor egyes OFTK területi célokhoz kapcsolódik a KÖFOP, az 

alábbiak szerint: 

Az OFTK aprófalvas térségek fejlesztéspolitikai feladatai között szerepel a helyi népesség adminisztrációs 

igényeinek minél kevesebb utazással történő kielégítése, melyhez a KÖFOP több intézkedéssel is 

hozzájárul a területi közigazgatás fejlesztésével. A közigazgatás szervezettségének javítása során a 

közigazgatás területi szintjén megtörténik a járási hivatalok kirendeltségi és ügysegédi rendszerének 

felülvizsgálata annak érdekében, hogy az állampolgárok azonos színvonalú és hatékonyságú közigazgatási 

szolgáltatásokat vehessenek igénybe az egyes településeken. A települési ügysegédek feladatokat vehetnek 

át a járási hivataloktól, hogy csökkenteni lehessen azon esetek számát, amikor az állampolgárnak fizikailag 

is meg kell jelennie a járási hivatalnál. Amennyiben a települési önkormányzatok szerveinél maradt 

államigazgatási feladatok ellátása hatékonyabban valósulhat meg a járási hivataloknál, úgy ezek 

ténylegesen átszervezésre kerülnek a járási hivatalokhoz. Az egyablakos ügyintézés elérhetősége 
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bővítésének célja csökkenteni az üzleti tevékenységet és az állampolgárok ügyintézési lehetőségeit 

korlátozó bürokrácia mértékét, azaz csökkenteni az ügyfelek (lakosság és vállalkozások) ügyintézéssel 

kapcsolatos terheit. Kiemelt cél, hogy minél több szolgáltatást (ügyet) tudjanak az ügyfelek minél több 

településen egy helyben elintézni, valamint a személyes megjelenést nem igénylő (elektronikus, telefonos) 

csatornákon keresztül elintézhető eljárások száma is bővüljön. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 „Elektronikus 
megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő közigazgatási ügyintézés munkaszervezésének és 

kommunikációjának fejlesztésére” című kiemelt projekt keretfelhívása 2015. szeptember 30-án jelent meg. 

A 3 Mrd Ft-os fejlesztésről szóló támogatásai szerződés 2016. augusztus10-én lépett hatályba.  

Az OFTK Visegrádi együttműködés térségi szerepkörének erősítése céljához a KÖFOP 2. prioritástengelye 

kapcsolódik. Ennek keretében szorosabb együttműködés tervezett a Visegrádi négyek országcsoport 

szervezeteivel. Az együttműködés elsősorban a tapasztalatcserére fog fókuszálni. Cél a gyakorlati 

megoldások feltárása, feldolgozása, valamint lehetséges adaptációs és/vagy pilot lehetőségek definiálása, 

megvalósítása, hatáselemzések elkészítése.  

2.4.6 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  

A TOP összesen 1231 Mrd Ft keretösszeggel támogat területi és helyi fejlesztéseket a kevésbé fejlett 

régiókban, vagyis az ország Budapesten és Pest megyén kívüli területén (18 megye és 22 megyei jogú 

város). Ebből 2014-2016 között 315,82 Mrd Ft támogatást ítélt meg az Irányító Hatóság, 598 támogatott 

projektre. Szerződéskötés 566 projektre történt, 308,21 Mrd Ft támogatási összeggel, 308,66 Mrd Ft 

összköltséggel, melyből 256,95 Mrd Ft került kifizetésre. 

A TOP területi operatív program, melynek elsődleges célja a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés és a 

foglalkoztatás növelése. Két fő stratégiai célja a gazdaságélénkítéshez és a foglalkoztatási szint növeléséhez 

szükséges helyi feltételek biztosítása, valamint a vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, 

kiemelten városfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek 

biztosítása. A területi operatív programok, így a TOP a 2014-2020 közötti uniós források 60%-ának 

gazdaságélénkítési célú felhasználásához járul hozzá. A TOP integrált területi programok alapján nyújt 

támogatást a megyék és a megyei jogú városok szintjén, valamint a 10 ezer főnél nagyobb városokban 

lehetőséget ad a CLLD támogatására. A TOP elsődlegesen az OFTK területi prioritásához (Területi 

integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán) kapcsolódik, azon belül a területi 

integráció, területfejlesztés, városfejlesztés, valamint a vidéki térségek fejlesztési tématerülethez. 

Tematikusan a következő OFTK fejlesztési tématerületeken van kapcsolódás: foglalkoztatás,közvetetten 

kis-és középvállalkozásokat segítő fejlesztések energia-hatékonyság, klíma- és környezetvédelem, 

befogadó és gyarapodó társadalom. 

Hozzájárulás az OFTK középtávú (2014-2020) szakpolitikai prioritásaihoz: 

A TOP elsődlegesen az OFTK területi prioritásához kapcsolódik, a tematikus prioritások közül az 1. 
Patrióta gazdaság-, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben, a 2. Fordulat a teljes 

foglalkoztatottság és a tudásalapú társadalom felé, a 3. Útban az erőforrás- és energia-hatékonyság, illetve 

az energiafüggetlenség felé nemzeti prioritásokhoz járul hozzá. (A részletes kapcsolódást a II. kötet 2. 
táblázat, a forráskereteket a II. kötet 3. táblázat mutatja be). 

Az OFTK 2. középtávú prioritás Foglalkoztatás növelése fejlesztési tématerületet támogatja a megyékben a 

TOP 1.  Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére prioritástengelye a 

vállalkozások fejlesztéseit, beruházásait támogató önkormányzati üzleti infrastruktúra fejlesztésével, a helyi 

és térségi turisztikai vonzerők fejlesztésével, a munkába járást segítő közlekedési feltételek javításával, 

kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérését segítő gyermekellátási szolgáltatások (óvoda, 

bölcsőde) fejlesztésével. Az üzleti infrastruktúra és helyi gazdaságfejlesztési szolgáltatások támogatásával a 

prioritás hozzájárul az OFTK 1. nemzeti prioritásához (kis- és középvállalkozások segítése, közlekedés). A 

prioritás forráskerete 298,45 Mrd Ft, melyből 52,96 Mrd Ft-ot ítélt meg, 45,35 Mrd Ft-ot szerződött, és 

44,15 Mrd Ft támogatást fizetett ki az IH 2016 végéig. 

Ugyancsak ezt az OFTK célt támogatják az 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás 

ösztönzés, társadalmi együttműködés TOP prioritás gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási, 

képzési célú intézkedései. A megyei szintű foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések 
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forráskerete 27 Mrd Ft, melyből 26,41 Mrd Ft támogatást ítéltek meg, 25,30 Mrd Ft-ot fizettek ki. A helyi 

foglalkoztatási együttműködések forráskerete 38 Mrd Ft, 28,57 Mrd Ft támogatási igény érkezett be, 

támogatás megítéléséről még nem döntöttek. 

A TOP 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés prioritása is hozzájárul a 

gazdaságfejlesztési OFTK célhoz (1. Patrióta gazdaság), emellett a 3. Erőforrás- és energiahatékonyság 

prioritáshoz, a Klíma- és környezetvédelem fejlesztési területhez, de a 4. Népesség és közösségi fordulat 
középtávú prioritáshoz (gyermekvállalás ösztönzése fejlesztési tématerület) is kapcsolódik. A megyei 

fejlesztéseket támogató prioritástengely célja a vállalkozásokat, helyi gazdaságot élénkítő városszerkezet, 

vállalkozásokat és gazdasági tevékenységeket, egyúttal a népességet, kiemelten a fiatalokat vonzó, 

megtartó városi környezet kialakítása, melynek része a városi zöldterületek és a települési 

környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése (pl. belterületi csapadékvíz-elvezetés, hulladékgazdálkodás). A 

147,7 Mrd Ft keretösszegű prioritástengelyre 828 db projekt érkezett be 195,52 Mrd Ft támogatási 

igénnyel, támogatási döntés még nem született. 

A 3. Útban az erőforrás- és energia-hatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé nemzeti prioritáshoz 

járul hozzá a 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 

TOP prioritástengely. A prioritás a megyékben támogatja a fenntartható városi közlekedést, közösségi 

közlekedés-fejlesztést (pl. busz- és kerékpáros közlekedés, „smart city” fejlesztések). A prioritástengely 

másik célterülete az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, épületek, önkormányzati intézmények 

energiahatékonyságának növelését és a megújuló energia- felhasználás részarányának növelése. 

Forráskerete 200,98 Mrd Ft, melyre 208,25 Mrd támogatási igény érkezett, támogatási döntés még nem 

született. 

A Népesedési és közösségi fordulat OFTK célhoz, annak befogadó társadalom tématerületéhez járul hozzá 

a 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése TOP prioritás, 

mely a megyei fejlesztéseket támogatja. Célja az egészségügyi és a szociális alapellátás fejlesztése, az 

alapellátást nyújtó önkormányzati intézmények infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése. További 

célterület a szociális városrehabilitáció, a városi szegregált lakókörnyezetek felszámolása és az ott élők 

életminőségének javítása városrehabilitációs programokon keresztül. A prioritás 61,76 Mrd Ft 

forráskerettel rendelkezik, 81,85 Mrd támogatási igény érkezett be, támogatási döntés még nem született. 

Ugyancsak ezt az OFTK prioritást támogatják a TOP 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, 
foglalkoztatás ösztönzés, társadalmi együttműködés prioritástengelyének szociális városrehabilitációhoz 

kapcsolódó közösségi és humán fejlesztéseket, és helyi közösségfejlesztési programokat és helyi közösségi 

akciókat támogató intézkedései. A városrehabilitációs célú társadalmi együttműködési komplex 

programokra 9 Mrd Ft forráskeret áll rendelkezésre a megyékben, 10,26 Mrd Ft támogatási igény érkezett 

be, támogatási döntés még nem született. A helyi identitás és kohézió megőrzésére 15 Mrd Ft áll 

rendelkezésre, meghirdetés még nem történt. 

A fenti tematikus kapcsolódásokkal és tartalommal valósul meg a megyei jogú városokban a TOP 6. 

Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban prioritása. A prioritástengely kialakításának indoka 

az 1301/2013/EU rendelet előírása, mely szerint nemzeti szinten az ERFA források legalább 5%-át 

fenntartható városfejlesztésre kell fordítani, mely célt ezzel a megoldással teljesíti Magyarország 

(lehetséges lett volna önálló városfejlesztési operatív program vagy integrált területi beruházás alkalmazása 

is). Ezzel a TOP deklarált célja a városfejlesztés. A prioritástengely 387,04 Mrd Ft forráskerettel 

rendelkezik, 236,44 Mrd Ft támogatást ítéltek meg és szerződtek le, melyből 187,50 Mrd Ft kifizetés 

történt.  

Tematikusan a Népesedési és közösségi fordulat OFTK célhoz, annak befogadó társadalom 

tématerületéhez, valamint a Területi integráció (felzárkózás), területfejlesztés, városfejlesztés területi 

célhoz járul hozzá a 7. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) prioritástengely, 

melynek célja a közösségek megerősítése, a társadalmi kohézió és befogadás megteremtése, valamint a 

kulturális és közösségi terek fejlesztése a városokban. A prioritástengely kísérleti jelleggel, 20-30 városi 

helyi közösség (városi helyi akciócsoport) helyi fejlesztési stratégiájának megvalósítását támogatja. A 

városi helyi fejlesztési programok közösségi és kulturális fókusszal, ahhoz kapcsolódó helyi 

gazdaságfejlesztési tartalommal valósulnak meg. A 45,64 Mrd Ft forráskeretű prioritáson 2016 végéig 8,75 

Mrd Ft támogatási igény érkezett, támogatási döntés még nem született.  



59 
 

Hozzájárulás az OFTK középtávú (2014-2020) területi prioritásához: 

A TOP területi operatív program, így a területi célok központi szervező elvét képezik. A program így 

elsődlegesen az OFTK Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán területi 
prioritásához kapcsolódik, azon belül a területi integráció, területfejlesztés, városfejlesztés, valamint a 

vidéki térségek fejlesztési tématerülethez. 

A TOP megyék és megyei jogú városok számára, valamint kísérleti jelleggel kiválasztott városi helyi 
akciócsoportok (10 ezer főnél nagyobb városok) számára nyújt támogatást. E modell teljesíti az OFTK 5. 

fejezetében szereplő területi elveket, melyek szerint területileg integrált beruházásokat és közösségvezérelt 

helyi fejlesztéseket szükséges alkalmazni. A megyék számára nyújtott támogatások alapját a megyei 

területfejlesztési koncepción és programon alapuló megyei integrált területi programok képezik, melyek az 

OFTK szakpolitikai és területi céljaival összhangban kerültek elfogadásra. A megyei jogú városoknak 

nyújtott támogatások alapját a megyei területfejlesztési koncepción és programon és az integrált 

településfejlesztési stratégián alapuló megyei jogú városi ITP-k adják, melyek összhangban vannak az 

OFTK megyei jogú városokra rögzített fejlesztési irányaival. A városi CLLD célja, tematikája az OFTK 

városfejlesztési céljaival összhangban vannak. 

E területi jogosultságon és megközelítéseken túl egyéb területi kedvezményezettség is megjelenik a TOP 

felhívásokban, az alábbiak szerint: 

A kedvezményezett járások (290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet) előnyben részesítését Heves, Veszprém, 

Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya, Tolna, Békés, Csongrád megye 

alkalmazta, az alábbiak szerint: 

- Heves megye a TOP 1.1. (helyi gazdaság) és 5.3. (helyi közösségi programok) intézkedés esetében, 

összesen 1,89 Mrd Ft meghirdetett kerettel, 

- Veszprém megye a TOP 1.1. (helyi gazdaság), 5.1. (foglalkoztatási együttműködések) és 5.3. (helyi 

közösségi programok) intézkedésnél, összesen 2,75 Mrd Ft meghirdetett kerettel, 

- Jász-Nagykun-Szolnok megye a TOP 1.1.1. (ipari parkok), 1.2.1. (turizmus), 2.1.1. (barnamezős 

területek), 2.1.2 (zöld város), 2.1.3 (települési környezetvédelmi infrastruktúra), 3.2.1-3.2.2. 

(energetika), 4.1.1. (egészségügy), 4.2.1. (szociális alapszolgáltatások), 4.3.1 (városrehabilitáció), 

5.2.1. (helyi komplex programok), összesen 13,0 Mrd Ft meghirdetett kerettel, több intézkedésnél 

konkrét járásokat kiemelve, ill. több esetben a nem kedvezményezett Szolnoki járás városait is 

preferálva, 

- Hajdú-Bihar megye a TOP 5.2.1. (helyi komplex programok) intézkedés esetében, 0,53 Mrd Ft 

meghirdetett kerettel, konkrét járásokat kiemelve, 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a TOP 2.1.1. (barnamező), 2.1.2. (zöld város), 2.1.3. (települési 

környezetvédelmi infrastruktúra) intézkedés során, összesen 12,41 Mrd Ft meghirdetett kerettel, a 

megye járásközpont városait kiemelve, 

- Baranya megye a TOP 1.1.1. (ipari parkok), 1.1.3. (helyi gazdaság), 2.1.1. (barnamező), 5.1.1. 

(foglalkoztatási megállapodások), összesen 2,60 Mrd Ft meghirdetett kerettel, 

- Tolna megye a TOP 5.2.1 (helyi komplex programok) intézkedés során, 0,29 Mrd Ft meghirdetett 

kerettel, 

- Békés megye a TOP 1.1. (helyi gazdaság), 1.2. (turizmus), 1.3. (út), 1.4. (gyermekellátási 

intézmények), 2.1. (településfejlesztés), 3.1. (közlekedés), 4.1. (egészségügy), 4.2. (szociális ellátás), 

4.3. (városrehabilitáció), 5.1. (foglalkoztatási együttműködések), 5.2. (helyi komplex programok), 5.3. 

(közösségi programok) intézkedéseknél, összesen 11,21 Mrd Ft meghirdetett kerettel, a 

Mezőkovácsházi és a Sarkadi járások településeit kiemelve, 

- Csongrád megye a TOP 4.1. (egészségügy) és 4.2. (szociális ellátás) intézkedés esetében, összesen 

1,431 Mrd Ft meghirdetett kerettel, a 105/2015 (IV. 23.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett 

településeket kiemelve. 

A szabad vállalkozási zónák (27/2013. (II.12.) Korm. rendelet) kedvezményezettségét a megyék közül 

Bács-Kiskun megye érvényesítette a TOP 1.1. (helyi gazdaság), 1.2. (turizmus), 5.1. (foglalkoztatási 

együttműködések) intézkedéseknél, összesen 3,5 Mrd Ft meghirdetett keretre vonatkozóan. 
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Egyéb, az adott megye által meghatározott szempont szerinti területi kedvezményezettség, területi 

jogosultság is megjelenik a TOP felhívásokban, az alábbiak szerint: 

- Győr-Moson-Sopron megye a TOP 1.2.1 (turizmus) intézkedésnél a jelentős vonzerőt nyújtó 

egyházakat részesítette előnyben, érintett meghirdetett keret 0,73 Mrd Ft, 

- Vas megye a TOP 1.2.1 (turizmus) intézkedésnél a megyei kiemelt desztinációknak adott preferenciát, 

1,039 Mrd Ft meghirdetett kerettel; indikatív keretet különített el a 2.1.2. (zöld város) intézkedésnél az  

5 ezer lakos feletti városoknak, a 2.1.3. (települési környezetvédelmi infrastruktúra) intézkedésnél a 

városoknak, az 5.1.2 (helyi foglalkoztatási együttműködés) intézkedésnél a megye három térsége 

számára, összesen 4,21 Mrd Ft meghirdetett kerettel, 

- Zala megye indikatív forrást különített el a hátrányos helyzetű járások és települések számára az 1.1.1. 

(ipari parkok), 1.1.3. (helyi gazdaság), 1.2.1 (turizmus), 1.3.1. (út), 3.1.1. (közlekedés), 3.2. 

(energetika), 5.3.1 (helyi kohézió) intézkedés esetében, 8,72 Mrd Ft meghirdetett forráskerettel, 

- Komárom-Esztergom megye indikatív forrást különített el a Duna menti fejlesztési célterületre az 

1.1.1. (ipari parkok) és az 1.2.1 (turizmus) intézkedésre (1,24 Mrd Ft; a városhálózati csomóponti 

térség számára az 1.2.1 (turizmus) intézkedésre (1 Mrd Ft), 1.3.1. intézkedésre (út) (0,83 Mrd Ft); a 

vidéki térségek számára a TOP 2.1.3. (települési környezetvédelem), 3.2. (energetika), 4.1.1. 

(egészségügy), 4.2.1. (szociális ellátás) intézkedések esetében, összesen 3,45 Mrd Ft kerettel; az 5.1.2 

(helyi foglalkoztatási együttműködés) intézkedésnél 0,08 Mrd Ft keretet a kisbéri járás számára, 

- Baranya megye az 1.1.3. (helyi gazdaság), 1.2.1 (turizmus), 5.1.1. (foglalkoztatási megállapodások) 

intézkedéseknél az Ős-Dráva program településeinek (1321/2016 (VII.1.) Korm. hat.) adott 

preferenciát, 0,45 Mrd Ft meghirdetett keretre,  

- Somogy megye a TOP 1.1.1. (ipari parkok), 1.1.3. (helyi gazdaság), 1.3.1. (út), 1.4.1 (gyermekellátási 

intézmények) intézkedéseknél a komplex programmal fejlesztendő járásokat preferálta, összesen 2,149 

Mrd Ft forráskerettel, az 1.2.1 (turizmus) intézkedés esetében a BKÜ települései számára biztosított 

preferenciát (0,75 Mrd Ft), 

- Tolna megye a 4.3.1. intézkedést (városrehabilitáció) a városoknak biztosítja (0,79 Mrd Ft), 

- Heves megye a TOP 1.2. (turizmus) intézkedést a kiemelt üdülőkörzetekben preferálja (2 Mrd Ft 

keret), 

- Veszprém megye a TOP 1.2. (turizmus) intézkedésnél a BKÜ-t, a 3.2. (energetika) és 4.1. 

(egészségügy), 4.2. (szociális ellátás) intézkedésnél a vidéki térségeket és mikrotérségi központokat (10 

ezer főnél kisebb települések) részesíti előnyben, összesen 1,87 Mrd Ft keretre vonatkozóan,  

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye konkrét térségeket (pl. Tokaj-Hegyalja – Zemplén, Taktaköz) preferál a 

1.1.1. (ipari parkok), 1.1.3. (helyi gazdaság), 1.2.1 (turizmus), 5.1.2 (helyi foglalkoztatási 

együttműködés) intézkedéseknél, összesen 10,07 Mrd Ft forráskerettel, 

- 0,08 Mrd Ft keretet a kisbéri járás számára, 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a TOP 1.1.1 (ipari parkok) és az 1.1.3 (helyi gazdaság) 

intézkedéseknél részesíti előnyben a decentrumokat és a külső periféria városait, az 1.2.1 (turizmus) 

intézkedés esetében a megyei koncepcióban azonosított idegenforgalmi körzeteket, 

- Békés megye a TOP 1.1. (helyi gazdaság), 1.2. (turizmus), 1.4. (gyermeknevelési intézmények), 2.1. 

(településfejlesztés), 3.1. (közlekedés), 3.2. (energetika) intézkedések esetében a Szarvasi és Orosházi 

járásokat; az 5.3. (helyi közösségi programok) esetében az Orosházi járást; az 1.1. (helyi gazdaság), 

1.4. (gyermeknevelési intézmények), 2.1. (településfejlesztés), 3.1. (közlekedés), 3.2. (energetika) 

intézkedések esetében az ipari és turisztikai fejlesztési térségeket preferálja, összesen 10,28 Mrd Ft 

forráskerettel,  

- Bács-Kiskun megye a Homokhátságnak ad preferenciát a TOP 1.1. (helyi gazdaság), 1.2. (turizmus) és 

az 5.1. (foglalkoztatási együttműködések) intézkedéseknél, összesen 3,5 Mrd Ft meghirdetett keretre, 

- Csongrád megye a TOP 1.4. (gyermekellátási intézmények) és a 3.2. energetikai intézkedéseknél 

preferálja a 10 ezer fő alatti településeket. 

A városok célzott fejlesztését a TOP nevesítetten a 6. prioritási tengely keretében támogatja Az ezen a 

prioritási tengelyen megjelenő, elsősorban komplex városfejlesztést támogató infrastruktúra beruházások a 

megyék prioritási tengelyein is megjelennek, a megyei jogú városok számára meghatározotthoz hasonló 

feltételekkel. Ebből következően a 2. és 4. prioritási tengelyek megyei felhívásai esetében ezek a 

beavatkozások kizárólag városi jogállású településeken valósíthatók meg, ezzel is erősítve az OFTK 
várospolitikai céljait. Az alábbi felhívásokra igényelhetnek tehát kizárólag városi jogállású települések 
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támogatást: TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja, TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása, TOP-4.3.1 

Leromlott városi területek rehabilitációja. 

A TOP a helyi gazdaságfejlesztési intézkedésnél tartalmazza a város-vidék együttműködés szempontját. 

Ezekre az együttműködésekre egy-egy megye, járás esetében a meghirdetett felhívások forrásainak 

koordinációjával kerülhet sor. Egyedül a TOP–7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális 

fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívás 

esetében került ösztönzésre a városi helyi akciócsoportok által készített stratégiák összhangjának 

megteremtése a környező LEADER (vidékfejlesztési) helyi fejlesztési stratégiákkal. Mivel a TOP az 

előzőek szerint több intézkedésnél városokat céloz, kiemelten fontos a város-vidék szinergia érdekében a 

kapcsolódás a Vidékfejlesztési Programmal. Egymással összehangolt, tematikusan lehatárolt támogatásokat 

nyújt a két program a helyi gazdaságfejlesztés, post-harvest agrár-logisztikai fejlesztések, valamint a 

termelőpiacok kialakítása, fejlesztése esetében. 

A területiség érvényesítése a tervezésben és a végrehajtásban 

A végrehajtást megalapozó területi és helyi tervezés 

A TOP területi operatív program, amely célkitűzéseiben és tematikai hangsúlyaiban a PM által biztosított 

keretek között figyelembe vette a területi fejlesztési szükségleteket. A TOP tervezéshez kapcsolódóan 

valamennyi megye elkészítette területfejlesztési koncepcióját és programját, a megyei jogú városok pedig 

megújították integrált településfejlesztési stratégiáikat.  

A megyei területfejlesztési koncepciókhoz és programokhoz, valamint a TOP céljaihoz és tematikájához 

illeszkedve a megyék és megyei jogú városok integrált területi programokat (ITP) terveznek és valósítanak 

meg (1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról). Az ITP-k célja, hogy a területi szereplők 

legalább ezen indikatív tervezési keretre integrált szemléletben tervezzenek és egy szerves rendszerben 

mutassák be az egymást erősítő hatásokat, a források felhasználásnak területeit, azok ütemezését és az 

indikátorvállalásaikat. Az ITP-k végrehajtása Területi Kiválasztási Rendszer  eljárásrendben történik. A 

TOP harmadik területi szintjét a városi közösségvezérelt helyi fejlesztési programoknak teret adó, 10 ezer 

főnél népesebb városok képezik, ahol kísérleti jelleggel városi helyi akciócsoportok valósíthatják meg helyi 

fejlesztési stratégiáikat. 

Területi Kiválasztási Rendszer 

A TOP megyei és megyei jogú városi prioritásai a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti speciális 

eljárásrend, a Területi Kiválasztási Rendszer szerint működnek. A megyék (megyei önkormányzatok) a 

Regionális Fejlesztési Programokért felelős Irányító Hatóság (IH) által közreadott módszertan alapján 

dolgozták ki a kiválasztási kritériumokat, amelyeket a TOP Monitoring Bizottság hagyott jóvá. Ezt 

követően az elkészült integrált területi programokat az IH-hoz nyújtották be. Az ITP-k értékelésre 

kerültek, különösen a területi szereplők intézkedés és tematikus célkitűzés szerinti forrásallokációja és 

indikátorvállalásai alapján, majd az értékelt ITP-kről a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK) 

döntött. Az IH felelős a felhívások elkészítéséért, a felhívásokra beérkező támogatási kérelmek 

befogadásáért és értékeléséért. Az IH a benyújtott támogatási kérelmekről születő döntés megalapozása 

érdekében döntés-előkészítő bizottságot (DEB) hív össze, melynek a megyei közgyűlés által delegált 

személy is tagja. Egy projekt kizárólag akkor támogatható, ha az IH és a megye által delegált tag is 

támogatja azt. A támogatási kérelmekről a DEB javaslatát figyelembe véve az IH vezetője dönt, melyet az 

általános szabályok szerint zajló kedvezményezettekkel történő projektfejlesztés, szerződéskötés és 

végrehajtás követ. A közreműködő szervezeti feladatokat (KSZ) a Magyar Államkincstár látja el, a 

beérkezett támogatási kérelmek jogosultsági vizsgálatára és a támogatói döntést követő végrehajtásra 

kiterjedően. 

A TOP 6. prioritása tartalmazza a megyei jogú városok (MJV) fejlesztéseit, az ERFA források 5%-ának 

allokációja mellett ESZA forrásokkal. A fenti, általános TKR eljárásrendtől eltérően az MJV-k esetében a 

felhívás meghirdetése, a támogatási kérelmek befogadása, értékelése és a döntési javaslat meghozatala 

tekintetében, az MJV-k a projekt kiválasztási folyamatban közreműködő szervezeti (KSZ) feladatokat látnak 

el, a 1301/2013/EU Rendelet 7. cikk (5) bekezdésének megfelelően, oly módon, hogy nem képezik az 
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intézményrendszer részét. A döntési javaslat felterjesztését és a folyamat és a döntési javaslat IH általi 

megfelelőségi vizsgálatát követően a döntést az IH vezető hagyja jóvá. 

Megyei integrált területi programok 

A 2014-2020-as programozási időszakban a megyei önkormányzatok és a megyei jogú városok nagyobb 

önállóságot kaptak a korábbi programozási időszakhoz képest. Központi iránymutatás segítségével 

készítették el stratégiai tervdokumentumaikat (területfejlesztési koncepció és program, integrált 

településfejlesztési stratégia), az alapján pedig a TOP forrásokra tervezett integrált területi programjaikat. 

A megyei ITP-k a TOP 1-5. prioritásaihoz és azok intézkedéseihez illeszkednek. A területi szereplők 

további differenciálási lehetőséget alkalmazhattak az intézkedésen belüli források meghatározásához a 

forrásfelhasználási módok szerinti forrásallokációk megalkotásánál. Amennyiben ezzel a lehetőséggel az 

ITP tervezésekor nem kívántak élni, és a rendelkezésre álló forrásokat a „minden, a megyén belüli település 

számára elérhetővé tették”, úgy további differenciálással a felhívások mellékleteként megjelenő 

területspecifikus melléklet értékelési szempontjai között élhettek. Ezen differenciálisi lehetőségekkel tudták 

a helyi igények kielégítését elősegíteni.  

A megyei tervezés során a területi szereplők figyelemmel voltak a kedvezményezett térségek támogatására, 

akár forrásfelhasználási módban elkülönített, „dedikált” forrás biztosításával, akár értékelési 

szempontokban megjelenő egyéb kedvezmény biztosításával. A térségi nemzeti programokkal érintett 

megyék (pl. Somogy, Veszprém, Baranya, stb.) esetében a tervezés során a tervezők már ITP szintjén is 

éltek a differenciálás lehetőségével. 

Az ITP elkészítése során mind az IH, mind a területi szereplők kiemelt figyelmet fordítottak a 

gazdaságfejlesztés elősegítésére, így az ITP forrásfelhasználási módjaiban, és a kiválasztási 

kritériumokban/értékelési szempontokban is igyekeztek erre fókuszálni. A megyék az évek során több 

alkalommal is igényfelméréseket végeztek a szükségletek és célok beazonosítása/párosítása érdekében. A 

jogszabályi környezet adta lehetőségek alapján évente 2 alkalommal van lehetőségük az ITP 

felülvizsgálatára és módosítására. 

Mivel a támogatási kérelmek értékelése még folyamatban van, így e térségek számára nyújtott uniós 

támogatás 2016. december 31-ig még nem mutatható ki. 

A megyei jogú városok integrált területi programjai  

A TOP 6. prioritása tartalmazza a megyei jogú városok (MJV) fejlesztéseit. A fenntartható városfejlesztést 

célzó integrált intézkedések fő célja a városok térségi gazdasági és munkaerőpiaci szerepkörének erősítése, 

a zöld gazdaságra történő átállás elősegítése, a fenntartható közlekedés és a városi környezet fejlesztése 

családbarát és klímaadaptációs szempontok figyelembe vételével, a városi közszolgáltatások javítása, a 

leromlott városi területek megújítása a társadalmi együttműködés erősítésével, a városi helyi közösségek 

erősítése. Ennek megvalósítására a megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiát (ITS) 

dolgoztak ki az Európa 2020, illetve a 2014-2020-as kohéziós politika céljainak megfelelően, amely a 

megyei területfejlesztési koncepció és program mellett alapját képezi a fenntartható városfejlesztési 

programoknak. A tervezés és a végrehajtás során az országos koordináció arra ösztönzi a MJV-okat, hogy 

fejlesztéseik megvalósítása a vonzáskörzetbe tartozó településekkel összhangban történjen.  

A MJV-k megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az ITS által megalapozott integrált 

területi programjai indikatív forráskeretre tervezve, fenntartható városfejlesztési területi kiválasztási 

rendszer keretében valósulnak meg.  

A városok számos nagyobb léptékű fejlesztése az ágazati OP-k keretében valósulhat meg (pl. országos 

jelentőségű közlekedési infrastruktúra-fejlesztések, profitorientált szervezetek foglalkoztatás-orientált és 

K+F támogatása, közép- és felsőfokú oktatási intézmények fejlesztése), amelyekre ráépülhetnek a TOP 

fejlesztési akciói. Az ágazati és a területi OP-k által finanszírozott projektek közötti összhangot és a 

fejlesztések egymásra épülését az elkészített integrált településfejlesztési stratégiák, valamint a MJV-k által 

összeállított ITP-k és a tervezés során készített, ágazati fejlesztési igényeiket tartalmazó MJV ágazati 

részdokumentumok alapozták meg. A területi összhang érdekében a városok részéről megfogalmazott 

fejlesztési projektjavaslatoknak összhangban kell lenniük a megyei ITP-kkel. 
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Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) 

A CLLD eszközt Magyarország a VP esetében már korábban is alkalmazta, a városok esetében azonban a 

2014-2020-as időszakban kísérleti jelleggel alkalmazza. A TOP keretében finanszírozott CLLD-k a 10 ezer 
főnél népesebb városokban alakulhatnak alulról szerveződő városi kezdeményezésekként. A helyi 

közösségeket a helyi akciócsoportok (HACS-ok) képviselik, ezért a helyi nyilvánosságot és a magánszektor 

társadalmi-gazdasági érdekeit képviselő tagokból kell állniuk (vállalkozók és szövetségeik, önkormányzat, 

helyi lakossági csoportok (pl. kisebbségek, idősek, ifjúság, vállalkozók stb.), civil és egyházi szervezetek, 

továbbá a kulturális intézmények egyaránt tagok lehetnek). Döntéshozatali szinten, a szavazati jogok 

tekintetében, egyik érdekszféra (önkormányzati, vállalkozói, civil és egyházi) képviseleti aránya sem 

rendelkezhet 49 százalékot meghaladó hányaddal. A városi CLLD-k esetében új HACS-ok megalakulására 

van szükség, melyek szervezeti formája vagy a vidékfejlesztési HACS-okkal megegyezően egyesület, vagy 

konzorcium lehet. A HACS feladata a helyi fejlesztési stratégia (HFS) kidolgozása, annak az irányító 

hatósághoz való benyújtása, és a stratégia végrehajtása. A megyei önkormányzatok nem kaptak és nem 

vállaltak feladatot ebben. 

A KSK rendelet lehetővé tette volna, de az RFP IH nem élt azzal a lehetőséggel, hogy a TOP 7. prioritási 

tengely keretéből önálló keret terhére előkészítési felhívást jelentessen meg a helyi fejlesztési stratégák 

tervezésére. A stratégiák készítését így a regisztrált helyi akciócsoportok önerőből finanszírozták. A nyertes 

HACS-ok a stratégiájuk készítésének költségét utólag, az előkészítési költségek között számolhatják el. 

Módszertani iránymutatások álltak rendelkezésre a stratégiák készítése során.  

A helyi fejlesztési stratégiák készítésének módszertani útmutatója előírja valamennyi releváns stratégiai 

dokumentum vonatkozásában az illeszkedés és összhang megteremtését, így azokkal LEADER helyi 
fejlesztési stratégiákkal is, amelyek az adott város környezetében érvényesek. Ez a gyakorlatban az eltérő 

finanszírozó alapok (ERFA, ESZA, illetve EMVA) miatt szükséges tematikus lehatárolást és tematikai 

különbséget jelent a városi és vidékfejlesztési CLLD között. Azok így nemcsak a jogosult települések 

tekintetében, de a támogatási célban is eltérnek, a LEADER esetében a térség komplex gazdaságélénkítő 

fejlesztése a cél, a TOP CLLD elsősorban a helyi közösségek szerveződését, a közösségi és kulturális élet 

fejlesztését támogatja. A TOP 1. prioritása helyi gazdasági infrastruktúra intézkedése OP szinten, elvben 

lehetővé teszi a VP CLLD közösségei (LEADER helyi akciócsoportok) helyi fejlesztési stratégiáival 

megalapozott, ahhoz illeszkedő, a város-vidék együttműködést elősegítő, városi és vidéki 

kedvezményezetteket egyaránt elérő, városban és vidéki térségekben megvalósuló komplex projektek 

támogatását, ilyen kiírásra még nem került sor. 

A TOP keretében rendelkezésre álló forrás három benyújtási szakaszban került meghirdetésre. Az első 

benyújtási szakasz 2016 júliusában zárt, a második benyújtási szakasz 2017. február végére ütemezett, a 

harmadik ütem 2017. május 24-én került felfüggesztésre. Az értékelések és a döntés-előkészítés 

folyamatban van. 

2.4.7 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program  

A VEKOP keretében 2016. december 31-ig 70 db felhívás jelent meg, összesen 223 Mrd Ft keretösszeggel. 
A megjelent 70 db felhívásból 29 db VEKOP tükör felhívás, mely az RFP IH kezelésében van, 41 db 

felhívás pedig országos kihatású - ágazati irányító hatóság által megjelentetett - felhívás, melynek Közép-

magyarországi régiót érintő fejlesztései kerülnek a VEKOP keretében finanszírozásra. A VEKOP 

Magyarország egyetlen fejlettebb régiója, a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) 

fejlődését, gazdasági versenyképességének további javulását és a régión belüli fejlettségbeli különbségek 

csökkentését támogatja. A területi operatív programok, így a VEKOP is a 2014-2020 közötti uniós források 

60%-ának gazdaságélénkítési célú felhasználásához járul hozzá. 

A VEKOP speciális operatív program, mert ágazati és területi szemléletet ötvöz, ugyanis részben területi 
szempontú operatív programként területi fejlesztéseket, részben ágazati fejlesztések megvalósulását 

támogató intézkedéseket tartalmaz, és az OFTK rögzített átfogó és hosszú távú fejlesztési irányok alapján a 

PM-ben kijelölt, a 2014–2020-as időszak öt fő nemzeti prioritásának mindegyikéhez köthető. A következő 

négy nemzeti prioritáshoz egyértelműen és szorosan kapcsolódnak a támogatásai: a gazdasági szereplők 

versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása; foglalkoztatás növelése; az 

energia- és erőforrás-hatékonyság növelése; a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések 
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megvalósítása. Tematikusan a következő OFTK fejlesztési tématerületeken van kapcsolódás: 

gazdaságfejlesztés, kis-és középvállalkozások, foglalkoztatás, közlekedésfejlesztés, energia-hatékonyság, 

klíma- és környezetvédelem, befogadó és gyarapodó társadalom, gyermekvállalás ösztönzése, hatékony 

végrehajtás. 

Hozzájárulás az OFTK középtávú (2014-2020) szakpolitikai prioritásaihoz: 

A VEKOP az OFTK mind az öt prioritásához hozzájárul, így a Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati 
bázison, nagyvállalati partnerségben, az Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az 

energiafüggetlenség felé, a Népesedési és közösségi fordulat, a Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a 
tudástársadalom felé, valamint a Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 

prioritásokhoz.(A részletes kapcsolódást a II. kötet 2. táblázat, a forráskereteket a II. kötet 3.  táblázat 

mutatja be. 

A Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben prioritáshoz a VEKOP 1., 

2., ,3. 4. és 5. prioritástengelye járul hozzá. Az innovatív gazdaságfejlesztés, kis-és középvállalkozások, 
stratégiai ágazatok, versenyképesség tématerületet a VEKOP 1. Vállalkozások versenyképességének 

javítása, 2. K+F és technológiai innováció és részben a 4. Turisztikai és természetvédelemi fejlesztések 

prioritástengelye támogatja 66,75 Mrd Ft meghirdetett forráskerettel. 

Az elérhetőség, megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság tématerületet a VEKOP 5. Az 

energiahatékonyság, intelligens energiahasználat és megújuló energiák támogatása prioritása, azon belül 

az 5.3 intézkedés támogatja, melynek keretében megjelent felhívások keretösszege 10,19 Mrd Ft. 

A Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudásalapú társadalom felé OFTK prioritáshoz a VEKOP 7. és 

8. prioritástengelye kapcsolódik. A Foglalkoztatás növelése tématerülethez kapcsolódó 8. 
Foglalkoztathatóságot szolgáló programok prioritás megjelent felhívásainak keretösszege 27,67 Mrd Ft. A 

Tudásalapú társadalom megalapozása tématerületet támogató 7. Társadalmi hozzáférést bővítő és 

humánerőforrás fejlesztést támogató programok prioritástengely 7.3-7.5 intézkedései keretében 

meghirdetett felhívások keretösszege10,35 milliárd forint. 

Az Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé OFTK prioritáshoz a 

VEKOP 5. és 4. prioritása járul hozzá. Az energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás 

tématerületet az 5. Az energiahatékonyság, intelligens energiahasználat és megújuló energiák támogatása 

prioritás, azon belül az 5.1 és 5.2 intézkedések felhívásai támogatják 11,76 Mrd Ft meghirdetett 

forráskerettel. A klíma- és környezetvédelem fejlesztési tématerületen a VEKOP 4. Turisztikai és 

természetvédelmi fejlesztések prioritás 4.2 intézkedés felhívásai nyújtanak támogatást, meghirdetett 

keretösszege 2,23 Mrd Ft. 

A Népesedési és közösségi fordulat OFTK prioritás Befogadó és gyarapodó társadalom tématerületéhez a 

VEKOP 6. és 7. prioritástengelye kapcsolódik. A 6. Települési környezet és közszolgáltatás fejlesztés 

prioritás 6.2 és 6.3 intézkedésének felhívásai 16,87 Mrd Ftot biztosított fejlesztésekre. A 7. Társadalmi 

hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok 7.1 és 7.2 intézkedések felhívásai 

pedig 13,25 Mrd Ft-ot. 

A gyermekvállalás ösztönzése, népesedési kihívások kezelése tématerülethez a VEKOP 6. prioritása és 

annak 6.1 intézkedése keretében meghirdetett konstrukció 7,93 Mrd Ft-tal járul hozzá. A hatékony 
végrehajtás, jó állam fejlesztési területet a VEKOP 9. Közigazgatási és közszolgáltatási prioritása 

támogatja, mely felhívásainak keretösszege 56,08 Mrd Ft. 

Hozzájárulás az OFTK középtávú (2014-2020) területi prioritásához: 

A VEKOP területi logikájú operatív program, így elsődlegesen az OFTK Területi integráció, térségi és 

helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán területi prioritásához kapcsolódik, azon belül a Budapest és 

térsége fejlesztése tématerülethez. 

Integrált területi programok 

A VEKOP alkalmazza az integrált területfejlesztési megközelítést, decentralizált területi fejlesztések 

megvalósítását is lehetővé teszi. Ennek megfelelően Budapest, Pest megye és Érd Megyei Jogú Város a 
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TOP-pal azonos rendszerben, indikatív forráskeret alapján integrált területi programokat  dolgoztak ki és 

valósítanak meg. Az ITP-k végrehajtása általános TKR eljárásrendben történik. A budapesti, Pest megyei és 

érdi ITP-ben tervezett fejlesztésekhez ERFA források járulnak hozzá négy területen: közösségi közlekedés 
energiahatékonysági célú fejlesztései; családi napközi, bölcsőde, óvoda; rászoruló közösségek 

lakókörnyezeti és komplex rehabilitációja; üzleti infrastruktúra fejlesztése.  

A VEKOP TKR eljárásrend alá tartozó felhívásai a területi szereplők ITP-i alapján 2016-ban meghirdetésre 

kerültek, majd figyelembe véve az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozatban megítélt többletforrásokat, Érd 

MJV többlet kötelezettségvállalásra tervezett VEKOP illeszkedésű felhívásaival kiegészítésre kerültek. A 

TKR eljárásrendben tervezett felhívások keretösszege 43,60 Mrd Ft. Ebből a közösségi közlekedés 

energiahatékonysági célú fejlesztéseire 17,15 Mrd Ft, a családi napközi, bölcsőde, óvoda fejlesztésre 7,93 

Mrd Ft, a rászoruló közösségek rehabilitációjára 13,35 Mrd Ft, az üzleti infrastruktúra fejlesztésére 5,17 

Mrd Ft forrás áll rendelkezésre, melyből 2016. december 31-ig megjelent felhívások keretösszege 34,34 

Mrd Ft.  

További területi kedvezményezettség 

A fenti (megye, főváros, MJV) területi jogosultságon és megközelítésen túl egyéb területi 

kedvezményezettség is megjelenik a VEKOP felhívásokban, az alábbiak szerint: 

A VEKOP-1.2.2-2015 „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében” és a VEKOP-

5.3.2-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” című felhívások esetében a terület specifikus 

értékelési szempontok között a belső területi kiegyenlítődéshez való hozzájárulás keretében többletpontban 

részesülnek a kedvezményezett járásban (290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet) megvalósuló projektek. 

Elvi szinten a kkv-k kapacitásbővítő beruházásai esetében a szabad vállalkozási zónában működő nem 

feldolgozóipari kkv-k vissza nem térítendő támogatásra lennének jogosultak, de mivel Pest megyében nincs 

SZVZ, így a gyakorlatban ez nem érvényesül. 

2.4.8 Vidékfejlesztési Program  

A VP a Közös Agrárpolitika 2. pilléreként működő agrár-vidékfejlesztési támogatásokat finanszírozza, 

európai uniós EMVA prioritások (6 prioritás) és fókuszterületek (18 fókuszterület) szerint, igazodva az 

OFTK nemzeti prioritásaihoz, elsődlegesen az Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság, 

halászat prioritáshoz, de más OFTK célokhoz is kapcsolódva. A következő OFTK fejlesztési 

tématerületeken van kapcsolódás: innovatív gazdaságfejlesztés, kis- és középvállalkozások, 

tudástársadalom, energiahatékonyság és erőforrás-gazdálkodás, klíma- és környezetvédelem, befogadó 

társadalom, vidéki térségek, területi integráció (felzárkózás).  

Hozzájárulás az OFTK középtávú (2014-2020) szakpolitikai prioritásaihoz: 

A VP mind az öt OFTK középtávú prioritáshoz kapcsolódik, elsődlegesen gazdaságfejlesztési tartalmával 

az 1. Patrióta gazdaság, kis és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben prioritáshoz, 

vidékfejlesztési tartalmával pedig az 5. Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság 

bázisán prioritáshoz kapcsolódik, de közvetlenül hozzájárul a 2. Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a 

tudástársadalom felé, 3. Útban az erőforrás- és energia-hatékonyság, illetve az energia-függetlenség felé és 

a 4. Népesedési és közösségi fordulat prioritásokhoz. (A részletes kapcsolódást a II. kötet 2. táblázat, a 

forráskereteket a II. kötet 3. táblázat mutatja be). 

A Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben (1.) OFTK prioritáshoz a 

VP a stratégiai jelentőségű ágazatok fejlesztésével, a kis- és középvállalkozásokra támaszkodva a nagyobb 

hozzáadott érték súlyának növelésével járul hozzá. A VP az OFTK prioritás 1. és 3. fejlesztési tématerületét 

érinti.  

Az Innovatív gazdaságfejlesztés, kis- és középvállalkozások, stratégiai ágazatok, versenyképesség 

tématerület forrásallokációja: 24,95 Mrd Ft. Az üzleti környezet fejlesztését, a gazdaság hálózatosodásának 

elősegítését, a kis- és középvállalkozások megerősítését, valamint a vállalkozások versenyképességének 

erősítését szolgálja az agrárium innovációjának fejlesztését célzó támogatási jogcím. Ennek keretében 

olyan Agrár-innovációs Operatív Csoport létrehozását támogatja, mely a gazdálkodói igények és 
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lehetőségek alapjára szerveződik és a korszerű tudományos ismereteket integrálja, adaptálja, eredménye a 

gazdálkodók széles köre számára is alkalmazható, szabadon felhasználható. (A jogcím felhívása 2017. 

március 30-án jelent meg). 

Az Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság, halászat tématerület forrásallokációja  

701,57 Mrd Ft, ebből 2016. év végéig megjelent jogcímek forrásallokációja: 676,71 Mrd Ft, további 

jogcímek forrásallokációja: 24,86 Mrd Ft (ennek forrásai 2017. március végéig kerültek meghirdetésre). 

Ehhez a fejlesztési tématerülethez kapcsolódik a beruházások és a normatív jellegű támogatások egy része. 

Hangsúlyos terület az állattenyésztés és a kertészeti ágazat fejlesztése, valamint a kisméretű terménytárolók 

és szárítók támogatása, a termelést elősegítő öntözési fejlesztések. Az állattenyésztés támogatása hat 

jogcím (állattartó telepek, trágyatároló) keretében történik, összesen 75,07 Mrd Ft forráskerettel, a 

jogcímek megjelentek. A trágyatároló építése jogcímre beérkezett pályázatok feldolgozása, értékelése 

megtörtént, összesen 282 db projekt részesült támogatásban. A többi jogcím első szakaszaira beérkezett 

pályázatok jogosultsági vizsgálata és értékelése folyamatban van. A kertészeti ágazat öt jogcím keretében 

(kertészet korszerűsítése) kap támogatást, 86,0 Mrd Ft kerettel. Jogcímei megjelentek, a pályázatok 

jogosultsági vizsgálata és értékelése folyamatban van. A vízgazdálkodással kapcsolatosan a vízvisszatartás, 

a melioráció és a vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint az öntözött területek növelése kapott 

támogatást, 49,57 Mrd kerettel. A célterületek figyelembe veszik a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

mezőgazdasággal kapcsolatos ajánlásait. A felhívás megjelent, a pályázatok jogosultsági vizsgálata és 

értékelése folyamatban van. A kis gazdaságokat segítő kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, 
korszerűsítése jogcím 19,68 Mrd Ft forráskerettel működött, a felhívás megjelent, a pályázatok jogosultsági 

vizsgálata és értékelése folyamatban van. 

E tématerülethez kapcsolódik a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztése, beleértve a 

borászatot. Az erdőgazdálkodásra irányuló fejlesztések is a mezőgazdasági termelők diverzifikálását, a 

vállalkozások versenyképességét növelik. A kis- és középgazdaságok megerősítését, versenyképes 

termelését és a piacra jutásuk esélyének növelését hivatott támogatni a fiatal mezőgazdasági termelők 

induló támogatása és a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A mezőgazdasági termék-feldolgozást, benne 

a borászatot kettő jogcím támogatta, 181,19 Mrd Ft kerettel, a felhívás megjelent, a pályázatok jogosultsági 

vizsgálata és értékelése folyamatban van. 

A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése 92,54 Mrd Ft kerettel támogatta a fiatal 

mezőgazdasági termelők beruházásait, a nem mezőgazdasági tevékenységek indítását és fejlesztését, a 

mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéseit. A felhívások megjelentek, pályázatok jogosultsági vizsgálata, 

valamint értékelése folyamatban van. A termelők élelmiszerláncba történő biztosabb integrációját célzó 

mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereinek támogatása jogcímen 10,42 Mrd Ft 

keret áll rendelkezésre. A jogcímek felhívásai hiányzó hazai jogszabály miatt nem kerültek meghirdetésre, 

a forrásuk átcsoportosításra került. Az erdőgazdálkodás négy jogcíme keretében 61,07 Mrd Ft kerettel 

támogatást kap az erdősítés, az agrár-erdészeti rendszerek létrehozása, az erdőgazdálkodási potenciálban 

okozott erdőkárok helyreállítása, erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek, melyek 

felhívásai megjelentek, a pályázatok jogosultsági vizsgálata és értékelése folyamatban van. Az erdőkárok 

megelőzése, az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelése, az erdészeti 

technológiák, erdei termék-feldolgozás és értékesítés jogcímei 14,44 Mrd Ft forráskerettel működnek 

(felhívásaik 2017. II. negyedévben megjelentek). A termelő ágazatok fejlesztését a kieső jövedelem, vagy a 

többletköltség támogatásával is segíti a program, így kap támogatást az ökológiai gazdálkodás, a hátrányos 

természeti adottságokkal, vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek, az állatjóléti támogatás, 

felhívásaik megjelentek, a beérkezett pályázatok jogosultsági vizsgálata és értékelése folyamatban van. 

A Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudásalapú társadalom felé (2.) OFTK prioritáshoz a VP a 

tudásátadás és tájékoztatási intézkedésekkel járul hozzá. A tématerület forrásallokációja: 29,65 Mrd Ft, 

ebből 2016. év végéig megjelent jogcímek forrásallokációja: 7,82 Mrd Ft, további jogcímek 

forrásallokációja: 21,83 Mrd Ft (2017. 1. negyedévben megjelentek). A tájékoztatási szolgáltatás jogcím 

megjelent, az agrárgazdasági képzések, szakmai tanulmányutak támogatási felhívásai, 2017. I. 

negyedévben jelentek meg. A tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások 

keretében egyéni és csoportos szaktanácsadás és a szaktanácsadók továbbképzése kap támogatást, 14,1 Mrd 

Ft forráskerettel (felhívásuk, megjelenése 2017. I. negyedévben történt). 
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Az Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé (3.) OFTK prioritást 

tekintve a VP elsődlegesen a klíma- és környezetvédelem tématerületekhez járul hozzá, de kapcsolódik az 

energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás tématerülethez is, együttesen 316,35 Mrd Ft 

forrásallokációval, ebből 2016. év végéig megjelent jogcímek forrásallokációja: 295,05 Mrd Ft, további 

jogcímek forrásallokációja: 21,3 Mrd Ft (2017. 1. negyedévben megjelent). A program így hangsúlyt fektet 

a megújuló és alternatív energiaforrások kiépítésére, míg a megújuló energia alkalmazását a termelő 

beruházások (ld. gazdasági prioritás) keretében támogatja. A természeti erőforrások mennyiségét és 

minőségét megőrző fenntartható erőforrás-használatra, a környezet- és tájgazdálkodásra, hangsúlyozottan a 

vízgazdálkodás szerepére nem termelő beruházási és kompenzációs támogatásokat nyújt a program a fajok 

és élőhelyek természetvédelmi helyzetének megőrzése, javítása, valamint a Natura 2000 területek és a 

magas természeti értékkel rendelkező gazdálkodási rendszerek közjóléti funkcióinak erősítése érdekében. 

Az erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások, természetmegőrzés keretében 9,97 

Mrd Ft forráskerettel erdő-környezetvédelemre és erdészeti genetikai erőforrások megőrzésére és 

fejlesztésére nyújt támogatást a program. Az erdészeti genetikai erőforrások megőrzése jogcím felhívása 

megjelent, a másik két jogcím felhívása2017. I. negyedévben jelent meg. Összesen 6,89 Mrd Ft forráskeret 

áll rendelkezésre az agrár-környezetvédelmi, illetve az éghajlatváltozással kapcsolatos célok teljesítéséhez 
kapcsolódó nem termelő beruházásokhoz. Ennek keretében élőhelyfejlesztési célú nem termelő 

beruházásokra, vízvédelmi beruházásokra, vizes élőhelyek létrehozására, a fenntarthatóságra, 

éghajlatváltozás mérséklésére, vagy az alkalmazkodásra irányuló tájgazdálkodásra, a terület- és tájhasználat 

váltás együttműködéseire nyújt támogatást a program, a felhívások megjelentek 2017. I. negyedévben. 

Egyes tájgazdálkodási projektek esetén más OP-ból is támogatásban részesülhetnek hasonló célú projektek, 

de azok alapvetően állami tulajdonú vizek, vízi létesítmények fejlesztésére fókuszálnak, míg a VP ezekhez 

kapcsolódóan a mezőgazdasági üzemen belüli és közösségi kollektív fejlesztéseket támogat. 

Az agrár-környezetvédelemi és éghajlattal kapcsolatos kifizetések a gazdálkodókat ösztönzik a 

mezőgazdasági földterületeken a környezet, a táj és a természeti erőforrások fenntartható hasznosításával 

összeegyeztethető mezőgazdasági termelési módszerek alkalmazására és a genetikai erőforrások 

megőrzésére, a környezetbarát gazdálkodási gyakorlatra. Ennek területei az agrár-környezetgazdálkodási 

kifizetések, a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának 

megőrzése, tanácsadói tevékenységek, ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi genetikai 

erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ védelme. A vízjárta területeken, különösen a nagyvízi 

medrekben, illetve a hullámtereken vízügyi szempontból is kívánatos a legeltető állattartás támogatása, 

illetve visszaállítása. A felhívások megjelentek 2017. I. negyedévben. A Natura 2000 hálózattal 

kapcsolatos kifizetések a vadon élő madarak védelméről szóló, a természetes élőhelyek, valamint a vadon 

élő állatok és növények védelméről szóló EU irányelvekből eredően a mezőgazdasági termelők, 

erdőgazdálkodók és az egyéb földhasználók körében felmerülő többlet költségeket és elmaradó bevételek 

ellentételezését szolgálja a mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási területeken, 43,13 Mrd Ft forráskerettel. 

A felhívások megjelentek.  

A természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által károsított mezőgazdasági termelési potenciál 

helyreállítása és megfelelő megelőző intézkedések bevezetése, kockázatkezelés intézkedés kifejezetten az 

éghajlatváltozással kapcsolatos beavatkozásokat célozza, 36,08 Mrd Ft forráskerettel. Az 

éghajlatváltozáshoz kapcsolódó megelőzést szolgáló beruházások, valamint a mezőgazdasági biztosítási 

díjhoz nyújtott támogatási jogcímek megjelentek, a jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás 2017. I. 

negyedévben jelent meg, a jövedelemstabilizáló támogatás nem került meghirdetésre, forrása 

átcsoportosításra került. 

Hozzájárulás az OFTK középtávú (2014-2020) területi prioritásához: 

A VP a Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán OFTK területi 

prioritáshoz a vidéki térségekben nyújtott támogatásaival járul hozzá elsődlegesen (a VP és az OFTK 

vidéki térség lehatárolása kis mértékben eltér, ld. 3. fejezet). A prioritás vidéki térségek, vidéki gazdaság és 

közösségek tématerületéhez 170,7 Mrd Ft forrásallokáció köthető, ebből 2016. év végéig megjelent 

jogcímek forrásallokációja: 58,28 Mrd Ft. A VP vidéki térségeket célzó (területi jogosultságuk a vidéki 

térség) intézkedései a falvak, vidéki települések népességmegtartó képességének erősítése, a vidéki 

térségek gazdaságának megerősítése, a vidéki foglalkoztatást biztosító további gazdasági ágazatok 

fejlesztése, a gazdasági diverzifikáció, a helyi gazdaság megerősítése, a vidéki térségek, települések vidéki 



68 
 

értékeket megőrző, azokra építő fejlesztése, felzárkóztatása, beleértve a társadalmi, közösségi, gazdasági és 

infrastrukturális fejlesztéseket. 

Az alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben intézkedés 36,08 Mrd Ft kerettel 

támogatja a vidéki térségekben a kisméretű infrastruktúra-fejlesztést (településképi szempontból 

meghatározó épületek rekonstrukciója, helyi értékesítést szolgáló piacok, külterületi helyi közutak, 2000 

lakos-egyenérték alatti településeken és külterületi településrészeken autonóm, természetközeli szennyvíz-

kezelési megoldások és egyedi szennyvíztisztító kisberendezések, a tanyákon a háztartási léptékű villamos 

energia- és vízellátást, és szennyvízkezelési fejlesztések). A felhívások megjelentek, a piacok 

infrastrukturális fejlesztése és a tanyák háztartási infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó felhívások 2017. 

1. negyedév során jelentek meg. Az együttműködések, egyéb társadalmi, közösségi, gazdasági és 

infrastrukturális fejlesztések intézkedés az erdei ökoszisztémák közjóléti funkcióinak fejlesztését, a rövid 

ellátási lánccal és a helyi piacokkal kapcsolatos együttműködéseket, a szolidáris gazdálkodást és közösség 

által támogatott mezőgazdaságot, a termelői csoportokat és termelői szervezeteket segíti, 92,51 Mrd Ft 

kerettel (a felhívások 2017. I. negyedévben jelentek meg). 

A LEADER helyi fejlesztéseket (közösségvezérelt helyi fejlesztések) támogat, a vidékfejlesztési 

tevékenységben jelentős szerepet vállaló, az ország térségeiben már működő és megalakuló helyi 

akciócsoportok (továbbiakban HACS-ok) számára. Az intézkedés keretében a HACS-ok a VP és a többi 

OP céljaihoz illeszkedő, a helyi fejlesztési céloknak megfelelő Helyi Fejlesztési Stratégiát (továbbiakban: 

HFS) dolgoznak ki. Az Irányító Hatóság által jóváhagyott HFS-ban a HACS-ok olyan fejlesztési célokat 

határoznak meg, amelyeket pályázati kiírások keretében a térségi szereplők valósítanak meg A 

CLLD/LEADER alulról építkező, helyi közösségre épülő rendszere a vidéki problémák részletes feltárását 

és a helyi erőforrások széles körű mobilizálását teszi lehetővé. Az eszköz alkalmazásával kiválaszthatóak a 

részvételi alapú tervezéssel kialakított, a helyi sajátosságokhoz leginkább illeszkedő beavatkozások. A 

LEADER 59,47 Mrd Ft forráskerettel működik, ebből 0,96 Mrd Ft segítette a HFS-ek elkészítését, 47,67 

Mrd Ft szolgálja azok megvalósítását, 1,92 Mrd Ft áll rendelkezésre a HACS-ok együttműködéseire, 8,92 

Mrd Ft működési és animációs költségekre. A LEADER HFS-ek elkészültek, e feladatra elkülönített forrás 

kifizetésre került. 2016-ban a stratégiák alapján a HACS-ok által előkészítés stádiumában voltak a helyi 

támogatások megvalósítására vonatkozó felhívások. A HACS-ok közötti együttműködésre előirányzott 

támogatási kerethez kapcsolódó pályázati felhívás 2017. I. negyedévben megjelent. 

A VP keretében 104 Leader helyi akciócsoport került kiválasztásra, melyek települési körét a falvak és a 10 

ezer fő alatti városok jelentik. A VP-ben is cél a város-vidék kapcsolatok erősítése, a VP-ben nem jogosult 

(10 ezer fő feletti) vidéki városokban megvalósuló TOP CLLD kezdeményezésekkel való 

együttműködésekben. A HFS tervezés és megvalósítás központi módszertani támogatással működik, 

térinformatikai támogatással (Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer -TeIR), 

szakmai módszertani segítséget a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft nyújt.  

A HACS-ok megküldték a HFS-t a megyei önkormányzatok részére, illetve a stratégia kialakításának 

folyamatába is bevonták az önkormányzatokat, többek között a megyei önkormányzatokat is. 

Hozzájárulás az OFTK további területi céljaihoz, területi kedvezményezettség és jogosultság 

Az OFTK 3.1. fejezetben szereplő területi célok a VP-ben egyrészt önálló intézkedésenként, másrészt 

kedvezményezettségi szempontként jelennek meg. A VP az OFTK vidékpolitikai és vidékfejlesztési 

céljaihoz járul hozzá, ehhez kapcsolható forrásallokációja 611,67 Mrd Ft, ebből 2016. év végéig megjelent 

jogcímek forrásallokációja: 529,38 Mrd Ft, 2017. 1. negyedévben megjelent jogcímek forrásallokációja 

82,29 Mrd Ft. 

A VP az OFTK-ban rögzített mindhárom vidékpolitika funkcióhoz kapcsolódik, így a táji, a természeti 

értékek és erőforrások védelme és fenntartható használata, az ökoszisztéma szolgáltatások megőrzése, a 

környezetminőség javítása, az egészséges és biztonságos élelmiszer előállítás és –ellátás és a megélhetés, 

kedvező életfeltételek és életminőség biztosítása a vidéki népesség számára funkciókhoz. A VP sokrétű és 

kombinált feltételrendszerrel, kiválasztási kritériummal alapvetően a vidéki térségek fejlesztését célozza, a 

fentiekben bemutatottak szerint.  

Önálló prioritásként támogatja a vidéki térségekben megvalósuló, vidékfejlesztési típusú (vidéki gazdaság, 

közösségek, vidéki infrastruktúra) fejlesztéseket a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység 
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csökkentése és a gazdasági fejlődés a vidéki területeken VP (EMVA) prioritás (intézkedéseinek bemutatását 

ld. fent). 

Ennek részeként jelenik meg a helyi fejlesztéseket helyi együttműködésekre, helyi tervezésre és helyi 

fejlesztési stratégiák megvalósítására építve szolgáló LEADER, amely LEADER helyi akciócsoportok 

számára nyújt támogatást (bemutatása ld. előző pontban). A LEADER intézkedés a CLLD elvének és 

módszerének megfelelően intézményesített helyi együttműködésre (egyesületi formában működő helyi 
akciócsoportok), általuk összeállított helyi fejlesztési stratégiákra és azok megvalósítására épül, így a 

tervezésben és a végrehajtásban egyaránt érvényesíti a területiséget. 

Területi kedvezményezettség érvényesítése 

A fentieken túl a VP számos jogcíme, így az agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztésére irányuló 

intézkedések jelentős része is érvényesít preferenciát az értékelési és kiválasztási rendszerben az OFTK-

ban szereplő egyes területi célok esetében. A mezőgazdasági termelés és élelmiszer feldolgozás, az 

erdőgazdálkodás beruházás jellegű támogatási műveleteinél kiválasztási kritériumként szereplő térségi 

szempont a 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásoknak, valamint a105/2015. 

(VI.23.) Korm. rendeletben nevesített kedvezményezett településeknek adott preferencia. A VP szintjén 

összesen 422,92 Mrd Ft agrárgazdasági forráskeret esetében jelennek meg kiválasztási kritériumként a 

kedvezményes települések és járások. Érintett jogcímek: állattartás versenyképességének támogatása 

(állattartó telepek korszerűsítése, trágyatároló építése), kertészet korszerűsítése, kisméretű terménytároló, -

szárító és -tisztító építése és korszerűsítése, mezőgazdasági termékek értéknövelése, borászat 

termékfejlesztése, erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére 

irányuló beruházások, mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése, erdősítés támogatása, erdei ökoszisztémák 

térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése. 

A vidéki települések kisléptékű infrastruktúra fejlesztéseit, a nem mezőgazdasági tevékenységeket, 

valamint a szolidáris gazdálkodást és közösség által támogatott mezőgazdaságot támogató jogcímek 

tekintetében a kiválasztási kritérium a jogszabályban meghatározott kedvezményezett településeken túl a 

kistelepüléseket, illetve a tanyás térségeket pluszként preferálja. A VP szintjén összesen 129,28 Mrd Ft 

vidékfejlesztési forrásallokációt érint (alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben 

intézkedés). Érintett jogcímek: egyedi szennyvízkezelés; településképet meghatározó épületek 

rekonstrukciója, fejlesztése; külterületi helyi közutak fejlesztése, gépbeszerzés; helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése; tanyák háztartási léptékű villamos 

energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései, nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása 

és fejlesztése; szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság. 

Területi jogosultság érvényesítése 

A VP vidékfejlesztési intézkedései területi jogosultsággal működnek, vidéki térségekben pályázhatók. 

Érintett felhívások: mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése; nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására 

irányuló beruházások támogatása; egyedi szennyvízkezelés; településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, fejlesztése; külterületi helyi közutak fejlesztése; helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése; tanyák háztartási léptékű villamos energia és 

vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései; szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott 

mezőgazdaság; LEADER. E pályázati felhívások esetében tovább is szűkülhet a területi jogosultság, így a 

tanyás térség további területi szűkítést jelent a releváns intézkedéseknél, vagy a térségi szempont 

kiválasztási kritériumként is megjelenhet, előnyt biztosítva a támogatásigénylőnek, pl. tanyás térségben 
történő fejlesztés kaphat preferenciát, kapcsolódva a nemzeti forrásból finanszírozott Tanyafejlesztési 

Programhoz. 

A kis és középvállalkozások megerősítése, piacra jutásuk elősegítése, diverzifikálása mellett a VP a területi 

kiegyenlítődésre való törekvést is figyelembe véve a különböző támogatási jogcímek tekintetében 

alapjogosultsági vagy kiválasztási kritériumként, vagy mindkét feltételként szerepelnek az előzőek szerint a 

vidéki térségek, a tanyás települések, továbbá a kistelepülések és az aprófalvak. 

A területi kiegyenlítődés elősegítése érdekében számos vidékfejlesztési felhívás esetében többletpontot 

kaphatnak azok a támogatást igénylő személyek/szervezetek, melyek a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 
szerinti kedvezményezett járásban, illetve a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett 
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településen működnek (ld. előzőekben). Egyes felhívásokban többletpontot kaphatnak a kiemelt nemzeti 

programok földrajzi területéről beérkezett támogatási kérelmek, pl. Mura Program, Ős-Dráva Nemzeti 

Program. E térségi kategóriák és preferenciák az OFTK térségkategóriáival és területi céljaival 

összhangban vannak. 

2.4.9 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program  

A MAHOP mintegy 16,05 Mrd Ft forráskeretével támogatja az OFTK célok megvalósulását, összhangban 

az EU közös halászati politika végrehajtásához kapcsolódó Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) 

prioritásokkal. A MAHOP célkitűzései és intézkedései az ETHA-rendelet hat uniós prioritása közül az 1., a 

2., a 3. és az 5. uniós prioritáshoz illeszkednek, a 4. és a 6. uniós prioritás nem releváns. A program 

végrehajtása 12 intézkedésen keresztül történik. 2014-2015-ben nem történt kifizetés (a programot 2015 

végén fogadták el), 2016-ban a teljes forrásra vonatkozóan az éves fejlesztési keret 13 felhívást ütemezett, 

meghirdetésre 9 felhívás került, további 4 felhívás 2017-ben jelent meg; 5 felhívás kiemelt, 8 felhívás 

standard eljárás szerint, kifizetett támogatás 2016 végén nem volt.  

Hozzájárulás az OFTK középtávú (2014-2020) szakpolitikai prioritásaihoz: 

A MAHOP elsődlegesen az OFTK Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati 

partnerségben középtávú prioritásához, az Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság, halászat 
fejlesztési tématerülethez kapcsolódva valósul meg, az egész program kapcsolható ehhez a célhoz (a II. 

kötet 2. összefoglaló táblázat így tartalmazza). Az intézkedések szintjén azonban az OFTK több 

prioritásához és tématerületéhez kapcsolódik a program.  

Az innovatív gazdaságfejlesztés, kis- és középvállalkozások, stratégiai ágazatok, versenyképesség 

fejlesztési tématerület megvalósítását összesen 11,50 Mrd Ft MAHOP forráskeret segíti (2.1-3 és 5.3.1, 

5.3.3 intézkedések). A hazai K+F potenciálra építő kis- és középvállalkozások innovációs potenciáljának 

növeléséhez a MAHOP 2.1. Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése intézkedése járul hozzá az 

innovatív technológiák bevezetésével és alkalmazásával, a fenntartható termelési módszerek támogatásával, 

a technológiai fejlődés, az innováció és a tudástranszfer megerősítésével. Keretösszege 1,2 Mrd Ft, a 

felhívás 2016. december 22-én jelent meg, 2016. december 31-ig kifizetés nem történt. 

A vállalkozások versenyképességének erősítése és a kis- és középvállalkozások megerősítése 

tématerületekhez a MAHOP 2.1 intézkedése (Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése) és a 

MAHOP 2.2 intézkedése (Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása) járul hozzá. A 

2.1 intézkedéscélja a fentiek mellett új, vagy továbbfejlesztett termékek, folyamatok kialakításának, piaci 

bevezetésének támogatása. A 2.2 intézkedés az akvakultúra-vállalkozásokat, kiemelten a kkv-k termelési 

célú beruházásait, az akvakultúra telepek korszerűsítését, a diverzifikációt támogatja. Az intézkedésnek 

közvetett módon foglalkoztatási hatása is van, mert az új munkavállalók felvétele és a projektfenntartási 

időszak végéig történő alkalmazása előnyt jelent a kiválasztási kritériumokban. A keretösszege 5,7 Mrd Ft, 

a felhívás 2016. december 22-én jelent meg, 2016. december 31-ig kifizetés nem történt. 

A gazdaság hálózatosodásának elősegítéséhez hozzájárul az 5.3.1 intézkedés (A halászati termékekre és 

akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása) 1. célkitűzése, amely a 

termelői szervezeteket és társulásaikat támogatja, 0,4 Mrd Ft keretösszeggel. A felhívás előkészítése 

folyamatban van, 2016. december 31-ig kifizetés nem történt. A hazai K+F potenciálra építő kis- és 
középvállalkozások innovációs potenciáljának növeléséhez, a kis- és középvállalkozások megerősítéséhez, 

valamint a vállalkozások versenyképességének erősítéséhez járul hozzá az 5.3.3 intézkedés (A halászati és 

akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása). Célja az energia megtakarítással 

járó, vagy a környezeti hatások csökkentésére irányuló halfeldolgozási eljárások támogatása, a 

munkabiztonságot, munkakörülményeket javító halfeldolgozási beruházások, a melléktermékek 

feldolgozásának, az ökológiai termelésből származó halak feldolgozásának támogatása, az új, vagy 

továbbfejlesztett termékek, eljárások támogatása. Az intézkedésnek közvetett módon foglalkoztatási hatása 

is van (a foglalkoztatási vállalás preferenciát jelent). Az intézkedés keretösszege 2,6 Mrd Ft. A felhívás 

2016. december 22-én jelent meg, 2016 végéig kifizetés nem történt. 

A foglalkoztatás növelése, beleértve a hazai kis- és középvállalkozások foglalkoztatásának és a 

foglalkoztatásban betöltött szerepének növelését, szintén fejlesztéspolitikai feladat megvalósulását a 
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MAHOP 2.3 intézkedése (A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése) segíti elő, 

amelynek célja a fenntartható akvakultúrával foglalkozó vállalkozások létrehozása. Az intézkedés 

keretösszege 1,6 Mrd Ft. A felhívás 2016. december 22-én jelent meg, kifizetés 2016. december 31-ig nem 

történt. 

Az OFTK Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság, halászat fejlesztési tématerülethez a 

MAHOP 7,14 Mrd Ft forráskerettel járul hozzá (2.2., 3.2., 5.3.1., 5.3.3. intézkedések kerete). Az agrár- és 
élelmiszergazdaság hozzáadott értékének és gazdasági teljesítményének növeléséhez járulnak hozzá a 

MAHOP 2.2 intézkedés (Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása) következő 

céljai: az akvakultúra-termelés és a termelt halfajok diverzifikációjának támogatása, valamint az 

akvakultúra-termékek minőségének javítását, vagy értékének növelését célzó beruházások támogatása. Az 

élelmiszerbiztonság fejlesztését és a jó minőségű élelmiszerek biztosítását a MAHOP 3.2 intézkedése (Az 
uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszer megvalósítása) segíti elő, melynek keretösszege 0,24 

Mrd Ft. A felhívás 2016. december 22-én jelent meg, 2016. december 31-ig kifizetés nem történt. 

A feldolgozási folyamat és az élelmiszerlánc fejlesztéséhez a MAHOP 5.3.3 intézkedése (A halászati és 

akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása) járul hozzá (céljait ld. fentebb). A 

horizontális és vertikális integráció és az együttműködések erősítésének megvalósításához a MAHOP 5.3.1 

intézkedés (A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések 

támogatása) 1. célkitűzése (termelői szervezetek és társulásaik) járulnak hozzá. A kis- és középgazdaságok 

megerősítését, versenyképes termelését és a piacra jutásuk esélyének növelését az 5.3.1 intézkedés 2. 

(halászati és akvakultúra-termékek vagy ökológiai akvakultúra-termékek piacra jutása) és 3. (minőség 

javítása, hozzáadott érték növelése) célkitűzései segítik elő. A MAHOP 5.3.1 intézkedésének három 

célkitűzése két OFTK fejlesztési tématerülethez (az első az Innovatív gazdaságfejlesztés, kis- és 

középvállalkozások, stratégiai ágazatok, versenyképesség fejlesztési tématerülethez, a második és a 

harmadik célkitűzés az Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság, halászat tématerülethez) 

kapcsolódik. Az intézkedés keretösszege 0,4 Mrd Ft, célkitűzés szerinti megbontás nélkül. Ugyanehhez a 

tématerülethez kapcsolódik az 5.3.2 intézkedés (Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás 
népszerűsítésére, Kapj rá!), 0,8 Mrd Ft keretösszeggel. A felhívás 2016. december 22-én jelent meg, 2016. 

december 31-ig kifizetés nem történt. 

Az OFTK Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé prioritáshoz a MAHOP 2.3., 3.1. 

és 3.2. intézkedései köthetőek (együttes forráskeretük 2,52 Mrd Ft). A foglalkoztatás növelése fejlesztési 

tématerület megvalósulásához hozzájárul a fenntartható akvakultúrával foglalkozó vállalkozások 

létrehozására irányuló 2.3 intézkedés. A Tudástársadalom megalapozása tématerületen a tudásalapú 

társadalom feltételeinek kialakítása célt szolgálja a 3.1 intézkedés (Halgazdálkodással kapcsolatos 

adatgyűjtés, -kezelés és -felhasználás támogatása), 0,67 Mrd Ft forráskerettel. Az első felhívás 2016. 

október 18-án jelent meg, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van, kifizetés 2016. december 

31-ig nem történt. Kapcsolható e célhoz a 3.2 intézkedés (Az uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási 

rendszer megvalósítása) 4. célkitűzése (tájékozottságának javítása a jogellenes, nem bejelentett és 

szabályozatlan halászat elleni küzdelem szükségességéről). 

Az OFTK Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé középtávú 

prioritásának Energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás tématerületét célozza az 

energiahatékonyság javítását, a megújuló energiaforrások súlyának növelését, illetve a természeti 

erőforrások mennyiségét és minőségét megőrző fenntartható erőforrás-használatot megvalósító 2.1 

intézkedés (forráskerete 1,2 Mrd Ft) 4. és 5. célkitűzése (fenntartható erőforrás-hasznosításra irányuló 

innovatív technológiák, fenntartható termelési módszerek). 

A Klíma- és környezetvédelem tématerületen, a környezet- és tájgazdálkodás, kiemelten a vízgazdálkodás 

támogatásához, illetve a környezet minőségét megőrző és javító környezetvédelmi beavatkozásokhoz a 

MAHOP 1.2 intézkedése (NATURA 2000 területek kezelése és a természetes vizek rehabilitációja) járul 

hozzá a természetvédelmet, biodiverzitást szolgáló céljaival. Forráskerete 1,05 Mrd Ft, a felhívás 

előkészítése folyamatban van, 2016. december 31-ig kifizetés nem történt. Ugyanezen fejlesztéspolitikai 

feladatok megvalósítását segíti elő a MAHOP 2.4 intézkedése (Az akvakultúrába történő környezetvédelmi 
célú beruházások), melynek célkitűzései a negatív környezeti hatások mérséklése, az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának növelése, a vízhasználatra és vízminőségre gyakorolt negatív hatás csökkentése. Az 

intézkedésnek közvetetten foglalkoztatási hatása is van (foglalkoztatási vállalás preferenciája). 

Keretösszege 0,3 Mrd Ft. A felhívás 2016. december 22-én jelent meg, 2016 végéig kifizetés nem történt. 
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A Klíma- és környezetvédelem fejlesztési tématerület megvalósításához járul hozzá a MAHOP 2.5 

intézkedése (A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása) is, 

amelynek célja a hagyományos technikákon alapuló extenzív tógazdasági haltermelés támogatása. Az 1,35 

Mrd Ft keretösszegű felhívás előkészítése folyamatban van, 2016. december 31-ig kifizetés nem történt. 

Hozzájárulás az OFTK középtávú (2014-2020) területi prioritásához: 

A MAHOP-ban az intézkedések jellegére (halgazdálkodási tevékenység) és a forrásszűkére (16,05 Mrd Ft a 

teljes forrás) tekintettel – a NATURA 2000 területektől eltekintve – nem szerepel önálló prioritás, vagy 

intézkedés területi célok megvalósítására. A program így az OFTK Területi integráció, térségi és helyi 
fejlesztések a helyi gazdaság bázisán nemzeti prioritáshoz direktben nem járul hozzá, területi jogosultságot 

és preferenciát nem alkalmaz sem az OFTK területi célokat, térkategóriákat, sem a kedvezményezett 

járásokat, vagy településeket, sem a nemzeti térségi programokat (Ős-Dráva Program, Mura Program) 

tekintve. Az Ős-Dráva Programról szóló 1321/2016. Korm. határozat 3. melléklete a MAHOP-ot is 

nevesíti 1 Mrd Ft forráskerettel, valamint a Mura Programra vonatkozó 1362/2016. Korm. határozat 3. 

melléklete ugyancsak szerepelteti 0,2 Mrd Ft indikatív forráskerettel, mint amely program preferenciát ad 

2016-2017. évi halgazdálkodási projektekre az érintett térségekben, a „fejlesztés nemzeti program által 

érintett területen valósul meg” szempontot azonban az IH a program nagyon csekély mértékű érintettsége 

miatt sem tudja a kiválasztási kritériumok között szerepeltetni. 

A MAHOP egyes intézkedései közvetlenül járulnak hozzá az EU Duna Régió Stratégiában (EUDRS) 

pilléreinek és cselekvési területeinek megvalósításához. Különösen a MAHOP 1.2 intézkedése (NATURA 
2000 területek kezelése és a természetes vizek rehabilitációja) áll szinergiában a stratégia „A Duna régió 

összekapcsolása a többi régióval” pillérével és „A Duna régióban a környezet védelme” pillérén belül „a 

vizek minőségének helyreállítása és megőrzése” cselekvési területtel. Az EUDRS „A Duna régióban a 

környezet védelme” pillérének „a biodiverzitás, a táj, valamint a levegő- és talajminőség megőrzése” 

cselekvési területét a MAHOP 1.2 intézkedése is kiegészítheti az összes faj és élőhely állapotromlásának 

megállítása tekintetében. Ugyanez a cselekvési terület tartalmaz egy olyan célt is, miszerint az 

ökoszisztémákat és szolgáltatásaikat a zöld infrastruktúra kialakításával és a leromlott ökoszisztémák 

helyreállításával kell fenntartani és javítani, a MAHOP 2.3, 2.4 és 2.5 intézkedései ezzel összhangban 

vannak. 

Fentieken túl átfogóan a vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek területi célhoz kapcsolhatók a 

program beavatkozásai. 

2.4.10 Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 

Az RSZTOP célcsoportját a szegény gyermekes családok, a közterületen élő (fedél nélküli és az átmeneti 

szállón élő) személyek, a szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek, valamint a 

rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek alkotják. Az operatív program célja élelmiszersegély 

biztosítása a bemutatott célcsoportok számára, a szegény gyermekes családoknak alapvető fogyasztási 

cikkek biztosítása. Az RSZTOP 2014. január 1. - 2016. december 31. között 2 db meghirdetett felhívással, 

33,94 Mrd Ft forráskerettel kíván hozzájárulni az OFTK Népesedési és közösségi fordulat nemzeti prioritás 
Befogadó és gyarapodó társadalom fejlesztési tématerület megvalósulásához. 

Hozzájárulás az OFTK középtávú (2014-2020) szakpolitikai prioritásaihoz: 

A program megvalósítása az OFTK Népesedési és közösségi fordulat nemzeti prioritáshoz kapcsolódik, a 

befogadó és gyarapodó társadalom fejlesztési tématerülethez, amelyet az „RSZTOP-1 - RSZTOP-1.1.1-16 

- RSZTOP-2.1.1-16 - RSZTOP-4.1.1-16 Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű 

személyek számára természetbeni juttatás biztosítása”, valamint az „RSZTOP-3.1.1-16 Közterületen élők 

számára természetbeni juttatás biztosítása” című felhívások támogattak. A szegény gyermekes családok és 

rendkívül alacsony jövedelmű személyek támogatására vonatkozó felhívás keretösszege  

29,94 Mrd Ft volt, amelynek során a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által meleg vagy hideg 

étel és ital osztása, élelmiszer segélycsomagok, valamint a szegénységben élő gyermekek esetében a 

hiányzó fogyasztási cikkek nyújtása valósítható meg. A közterületen élők étkezésének segítésére a 

Hajléktalanokért Közalapítványon keresztül 4 Mrd Ft támogatási keret állt rendelkezésre 2014 és 2016 

között.  
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Hozzájárulás az OFTK középtávú (2014-2020) területi prioritásához: 

Az RSZTOP direkt térségfejlesztési beavatkozásokat és szempontokat nem tartalmaz, mivel célcsoport-

orientált szemléletű. A szegénység elleni küzdelem egyes célcsoportjaihoz azonban szorosan kapcsolódnak 

a kedvezményezett járások, azon belül elsősorban azok, amelyek felzárkóztatása komplex programot 

igényel. A közterületeken élők magasabb száma ezzel szemben elsősorban a városokra, elsősorban a 

nagyobb lélekszámú városokra és Budapestre jellemző. 

2.4.11 Európai Területi Együttműködési programok 

A 2014-2020 közötti időszak kohéziós politikájának 2., Európai Területi Együttműködési célkitűzése 

keretében megvalósuló programokat tekintve Magyarország hét határon átnyúló, két transznacionális 

(DTP, Interreg Central Europe program), valamint négy interregionális programban (ESPON 2020, 

Interreg Europe, Urbact III, Interact III) vesz részt. Közülük a két transznacionális és három interregionális 

program végrehajtásának szakpolitikai felelőse az NGM (az Urbact III és a határon átnyúló programok 

felelőse a Miniszterelnökség). Az NGM és a Miniszterelnökség hazai társfinanszírozással egészíti ki a 

kedvezményezettek uniós támogatását, továbbá speciális esetekben az uniós forrás megelőlegezésével is 

hozzájárul a magyar szervezetek és intézmények eredményes részvételéhez a programok felhívásain. E 

programok kiemelt fejlesztési céljai közé tartozik az innováció, a kis- és közepes méretű vállalkozások 

versenyképességének javítása, a természeti és kulturális örökség védelme, az erőforrás-gazdálkodás 

hatékonyabbá tétele, a hiányzó közlekedési kapcsolatok megteremtése, az energiabiztonság, valamint az 

intézményi kapacitások és együttműködések támogatása. Az ETE programok Magyar Kormány, valamint 

Európai Bizottság általi elfogadását követően megjelentek a tagállami végrehajtásban résztvevő 

intézményeket kijelölő, valamint a tagállami végrehajtási szabályokat tartalmazó kormányrendeletek. 

Az ETE célkitűzés keretében megvalósuló programok területi szinten az OFTK Területi integráció, térségi 

és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán területi prioritásához, a Kárpát-medencei, Duna-menti 

nemzeti és európai területi együttműködés fejlesztési tématerülethez járulnak hozzá, emellett tematikusan 

kapcsolódnak a szakpolitikai prioritásokhoz. Az alábbiakban és a II. kötet 2. összefoglaló táblázatban e 

területi célhoz kapcsolódó programként szerepelnek, feltüntetve tematikus tartalmukat is. 

A 2014-2020-as időszak határon átnyúló programjai elsődlegesen az OFTK 1. (gazdaság), 2. 

(foglalkoztatás és képzés) és 3. (energia- és erőforrás-hatékonyság, örökség- és környezetvédelem) 

középtávú prioritásaihoz kapcsolódnak. Részletes bemutatásuk programonként (ld. lentebb) történik, 

összefoglalóan az alábbiak mondhatók el: 

Az 1. Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerséggel OFTK prioritás 

kapcsán a határon átnyúló programok két fejlesztési tématerületet céloztak meg a tervezés és végrehajtás 

során. Az Innovatív gazdaságfejlesztés, kis- és középvállalkozások, stratégiai ágazatok, versenyképesség 

fejlesztési tématerületet tekintve több együttműködési program választotta a 3. uniós tematikus célkitűzést, 

a kkv-k versenyképességének javítását, szemben az előző programidőszakkal, amikor kkv-k közvetlen 

támogatása nem volt lehetséges a határon átnyúló programokban. Mind a magyar-horvát, magyar-szerb és 

az osztrák-magyar programban megjelenik önálló prioritásként a kkv támogatás. A magyar-horvát program 

egy pilot-jellegű teljes kkv támogatási rendszert foglal magába (Beneficiary Light scheme), melynek célja 

egy megfelelő támogató, partnerkereső intézményrendszer segítségével felkutatni a térség releváns kkv 

szereplőit, és támogatást nyújtani a pályázás és végrehajtás alatt. A cél határon átnyúló beszerzési láncok, 

kereskedelmi kapcsolatok kialakítása, export növelése. A szerb program a „kkv-k versenyképességének 

erősítése innováció vezérelt fejlesztéssel” prioritásában kifejezetten KFI központú, kkv-k részvételével 

megvalósuló fejlesztési ötleteket vár. A 3 programban összesen 25,84 millió euró (ERFA) áll rendelkezésre 

a kkv fejlesztésekre. A magyar-horvát programban még nem indult el a pályáztatás a prioritásban, de a 

támogató intézményrendszer felállt. Az osztrák-magyar programban folyamatos pályázás mellett eddig 

3,96 millió euró került lekötésre a prioritásból, a magyar szerb programban pedig a 2016. október 3-án 

megnyílt pályázati felhívásban 5 millió euró (IPA) vált elérhetővé a pályázók számára. 

Az elérhetőség, megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság tématerületet tekintve a határon átnyúló 

programokban kiemelt figyelmet kapnak az elérhetőség növelését, valamint a közösségi közlekedés 

javítását célzó prioritások, specifikus célkitűzések. A magyar Kormány kifejezett akaratának megfelelően 
minden határon átnyúló programban lehetőség nyílik határnyitást célzó, új határátkelőket előkészítő, vagy 

megvalósító projektek benyújtására. A TEN-T hálózathoz való kapcsolódásra, a határon átnyúló, valamint a 
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fenntartható mobilitás előmozdítására helyi és regionális szinten irányuló 7. uniós tematikus célkitűzés 

megjelenik a román-magyar, magyar-szlovák, magyar-szerb, osztrák-magyar és az Ukrajnával közös 

négyoldalú ENI programban is. Az érintett programokban összesen 123,59 millió euró közösségi forrás áll 

rendelkezésre erre a célra. Az ENI programon kívül a többi programban megkezdődött a pályáztatás 

(adatok ld. lentebb). 

Az OFTK 2. Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudásalapú társadalom felé prioritáshoz két ponton 

járulnak hozzá a határon átnyúló programok. Mind a román-magyar, mind a magyar-szlovák program 

prioritásai között szerepel a 8. számú uniós tematikus célkitűzés, melynek célja a fenntartható és minőségi 
foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás támogatása. A szlovák program kétlépcsős 

rendszerben átfogó foglalkoztatási akcióterveken keresztül kíván hozzájárulni a foglalkoztatás helyzetének 

javításához a programterületen. A két programban összesen 81,41 millió euró (ERFA) forrás áll 

rendelkezésre a terület támogatására. A pályázatok 2017-ben kerültek megnyitásra. A magyar-horvát 

program a 10. tematikus célkitűzés kiválasztásával az oktatás helyzetének javítását célozta meg, melyre 

5,72 millió euró (ERFA) forrás áll rendelkezésre. Az első pályázati körben a forrás 60%-a került kiírásra. 

A 3. Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé OFTK prioritásra, a 

természeti és kulturális örökség megőrzésére került allokálásra a határon átnyúló programok forrásainak 

legnagyobb hányada a 6. uniós tematikus célhoz illeszkedve. Ezen belül a kulturális örökségvédelem 

mellett a természetvédelem, biodiverzitás megőrzése, felkészülés a klímaváltozásra tématerületek 

találhatók meg (ld. lentebb programonként). A prioritáson belül a vízgazdálkodás, szennyvízkezelés, táj-és 
környezetgazdálkodás került előtérbe, tekintettel a programok térségeinek adottságaira. Kifejezetten 

vízgazdálkodási célra 44,38 millió euró közösségi forrás, míg természeti és kulturális örökségvédelemre 

159 millió euró közösségi forrás került allokálásra (az egyes programok részletes adatait ld. lentebb). 

A Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán OFTK területi prioritáshoz 

mindegyik határon átnyúló program kapcsolódik, mert azok területileg koncentráltak, céljuk az adott 

térségek fejlesztésének, attraktív élettérré válásának elősegítése. A programok alapvető célkitűzése a 

területi integráció és a térségi fejlesztések támogatása. 

Interreg V-A Ausztria–Magyarország Együttműködési Program 

Az osztrák (RMB, Regionalmanagement Burgenland GmbH) irányító hatósággal működő program 

magyarországi programterülete Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye. A program teljes költségvetése 

95,87 millió euró, ebből 78,8 millió euró ERFA forrás áll rendelkezésre. 

Az OFTK Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben prioritásához járul 

hozzá az innovatív gazdaságfejlesztés, kis- és középvállalkozások fejlesztése tématerületen a program a 3. 

uniós tematikus célhoz illeszkedő 1. prioritási tengelye, a kkv-k versenyképességének javítása, 6,98 millió 

euró (ERFA) összegben. Az ERFA 3/d beruházási prioritáshoz kapcsolódik (SO11), melynek témaköre a 

vállalkozói kedv erősítése a régióban, a start-up vállalkozások teljesítményének valamint a kkv-k 

innovációs kapacitásának javítása.  

Ugyancsak ehhez az OFTK prioritáshoz kapcsolódva az elérhetőség, közlekedés-fejlesztési területet 

támogatja a 7. uniós tematikus célhoz illeszkedő 3. prioritási tengely, amely a fenntartható közlekedés 

előmozdítására és kapacitáshiányok megszüntetésére irányul a főbb hálózati infrastruktúrákban, 23,45 

millió euró forráskerettel. Az ERFA 7/b beruházási prioritás (SO31) alapján a regionális központok 

határokon átnyúló, a TEN-T hálózat felé irányuló kapcsolódásának javítása a cél 20,07 millió euró (ERFA) 

kerettel, az ERFA 7c beruházási prioritás (SO32) alapján pedig a fenntartható mobilitás előmozdítása helyi 

és regionális szinten, 3,37 millió euró (ERFA) forráskerettel. 

Az OFTK 3. Útban az erőforrás- és energia-hatékonyság, illetve az energia-függetlenség felé 

prioritásához, a klíma- és környezetvédelem területhez járul hozzá a program 2. prioritási tengelye a 6. 

uniós tematikus célhoz illeszkedve, melynek célja a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása, forráskerete 24,69 millió euró (ERFA). Az ERFA 6c (SO21) és 6/d 

beruházási prioritáshoz (SO22) kapcsolódva a természeti és kulturális örökség védelmének, támogatásának 

és fejlesztésének javítása a fenntartható turizmus koncepciójára támaszkodva támogatja a program, 7,62 

millió euró, illetve 5,69 millió euró (ERFA) forráskerettel. A 6/f beruházási prioritás (SO23) alapján a 

víztestek kezelésének és védelmének javítása kap támogatást, 11,38 millió euró (ERFA) összegben. 
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A Népesedési és közösségi fordulat OFTK prioritáshoz kapcsolódik a 4. prioritási tengely az uniós 11. 

tematikus célhoz illeszkedve, az intézményi kapacitás javítását és a hatékony közigazgatást célozva,  

18,99 millió euró (ERFA) forráskerettel. A határokon átívelő intézményi együttműködés fejlesztése (SO41) 

és a határrégió lakossága interkulturális képességének és munkaerő-mobilitásának erősítése közös oktatási 

kezdeményezések és szakképzések révén (SO42) kaphat támogatást. 

A program keretében folyamatosan lehetőség van a pályázatok benyújtására, egészen addig, amíg a 

források rendelkezésre állnak. A pályázati felhívás első kitűzött határideje 2016. március 9. volt, melynek 

során 25 pályázat érkezett be, amelyből 12 projekt került jóváhagyásra. A második pályázati beadási 

határidő 2016. szeptember 20. volt, a beérkezett pályázatokról a Monitoring Bizottság 2016. december 14-

15-én döntött, 11 pályázat került jóváhagyásra. A következő pályázási kör 2017. május 22-én zárult. 

Interreg V-A Magyarország–Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 

A magyarországi (Miniszterelnökség, Nemzetközi Helyettes Államtitkárság) irányító hatósággal működő 

program magyarországi programterülete Baranya megye, Zala megye, Somogy megye. A program teljes 

költségvetése 71 millió euró, melyből 60,8 millió euró ERFA forrás áll rendelkezésre. 

Az OFTK Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben prioritásához járul hozzá 

a program 1. prioritási tengelye, amely az ERFA 3/c beruházási prioritását célozza (korszerű termék- és 
szolgáltatásfejlesztési kapacitások létrehozásának és bővítésének támogatása), 9,96 millió euró forráskerettel 

(ERFA). 

Az OFTK 3. Útban az erőforrás- és energia-hatékonyság, illetve az energia-függetlenség felé 

prioritásához, a klíma- és környezetvédelem területhez járul hozzá a program 2. prioritási tengelye, amely a 

6. uniós tematikus célhoz kapcsolódva az ERFA 6/c beruházási prioritása szerint a természeti és kulturális 
örökség megőrzést és fejlesztését célozza 27,2 millió euró összegben (ERFA). Emellett az ERFA 6/d 

beruházási prioritás biodiverzitás és a talaj védelme, helyreállítása, valamint az ökoszisztéma-

szolgáltatások promotálása területére irányul 8,58 millió euró forráskerettel (ERFA). 

A Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudásalapú társadalom felé OFTK prioritás tudástársadalom 

fejlesztési tématerületéhez kapcsolódva valósul meg a program 4. prioritási tengelye az 10. uniós tematikus 

célhoz, a 10/a beruházási prioritáshoz (Beruházás a készségfejlesztésbe, oktatásba és élethosszig tartó 

tanulásba közös oktatási, szakképzési és képzési programok kialakításával és végrehajtásával) illeszkedve, 

5,72 millió euró kerettel (ERFA). 

A Népesedési és közösségi fordulat OFTK prioritáshoz kapcsolóik a 4. prioritási tengely az uniós 11. 

tematikus célhoz, a 11/a beruházási prioritáshoz illeszkedve, az intézményi kapacitásának növelése és 

eredményes közigazgatás kialakítása témában, 5,72 millió euró (ERFA) kerettel. 

A program első pályázati felhívása 2016. február 29-én jelent meg, és május 31-én zárult le. 208 pályázat 

érkezett be, a meghirdetett források háromszorosára. A források mintegy 60%-a került meghirdetésre, 26 

millió euró (ERFA) összegben. 2017 márciusában a program 54 projekt támogatása mellett döntött a 2., 3. 

és 4. prioritás keretében. Az 1. prioritás keretében megvalósuló határon átnyúló vállalkozásfejlesztési 

konstrukció (Project Partner Light) esetében is sor került az első felhívás meghirdetésére. 

Interreg V-A Románia–Magyarország Együttműködési Program 

A romániai (Regionális Fejlesztésért és Közigazgatásért Felelős Minisztérium) irányító hatósággal működő 

program magyarországi programterülete Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megye. 

A program teljes költségvetése 231,8 millió euró, melyből 189 millió euró ERFA forrás áll rendelkezésre. 

Az OFTK 3. Útban az erőforrás- és energia-hatékonyság, illetve az energia-függetlenség felé 

prioritásához, a klíma- és környezetvédelem területhez járul hozzá a program 1. prioritási tengelye. Az 

ERFA 6/b beruházási prioritáshoz kapcsolódva vízgazdálkodási beruházásokat és környezetvédelmi 

megfelelést támogat, kerete 10,75 millió euró. Az ERFA 6/c beruházási prioritáshoz kapcsolódva a 

természeti és kulturális örökség megőrzését és fejlesztését célozza 30,47 millió euró kerettel. 

Az OFTK Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben prioritásának 

részét képező elérhetőség, közlekedés-fejlesztési területet támogatja a program 2. prioritása, amely az 
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ERFA 7/b beruházási prioritáshoz kapcsolódva a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T 

infrastruktúrához történő kapcsolását 13,92 millió euró forráskerettel támogatja. A 7/c beruházási 

prioritáshoz kapcsolódva környezetbarát és alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek, 

többek között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, multimodális összeköttetések, repülőtéri infrastruktúrák 

kaphatnak támogatást, 15,82 millió euró kerettel. 

A Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudásalapú társadalom felé OFTK prioritás foglalkoztatási 

céljához kapcsolódva valósul meg a 3. prioritási tengely, amely az ERFA 8/b beruházási prioritása alapján 

a foglalkoztatás-barát növekedést célozza, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, a természeti és 

kulturális erőforrások fejlesztését, a hozzáférhetőség javítását 46,81 millió euró forráskerettel. 

A Népesedési és közösségi fordulat OFTK prioritáshoz kapcsolódik a befogadó és gyarapodó 

társadalomfejlesztési tématerületen a program 4. prioritási tengelye, amely az ERFA 9/a beruházási 

prioritáshoz kapcsolódva az egészségügyi és szociális infrastruktúra-fejlesztést, az egészségi állapotbeli 

egyenlőtlenségek csökkentését, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférést segíti. Forráskerete 48,47 millió euró.  

A program 5. prioritási tengelye az ERFA 5/b beruházási prioritáshoz kapcsolódó tartalmat támogat 

(egyedi kockázatok kezelése, katasztrófavédelmi rendszerek) 8,12 millió euró forrással, ugyancsak az 

OFTK klíma- és környezetvédelem célhoz illeszkedve. 

A 6. prioritási tengely az ERFA 11/b beruházási prioritás szerint a hatóságok és az érintettek intézményi 

kapacitásának növelését és eredményes közigazgatás kialakítását célozza, az OFTK hatékony végrehajtás, 
jó állam fejlesztési területén, 3,41 millió euró forráskerettel. 

2016. december 29-én megjelent az első stratégiai felhívás a TEN-T releváns közlekedési kapcsolatok 

fejlesztése érdekében 13,9 millió euró uniós forrás összegben, beadási határidő 2017. április 24. volt. (A 

2017 májusában megjelent második stratégiai felhívás keretében az egészségügyi infrastruktúra-

fejlesztésekre hívható le 40,9 millió euró támogatás.) A 2016. december 29-én megjelent első nyílt 

pályázati felhívás keretében az alábbi területek kerültek meghirdetésre: vízgazdálkodás 7 millió euró, 

katasztrófavédelem 8 millió euró, természetvédelem 7,5 millió euró uniós támogatás összegben. (A 2017 

áprilisában megjelent a második nyílt pályázati felhívás keretében 9,7 millió euró támogatásra pályázhatnak 

a szervezetek a vízgazdálkodás, a környezetbarát közlekedés és a hatósági és intézményi kapacitásbővítés 

területén.) A pályázati felhívások 2017. június 30-án zárultak. 

Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program 

A magyarországi (Miniszterelnökség, Nemzetközi Helyettes Államtitkárság) irányító hatósággal működő 

program magyarországi programterülete Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Heves, 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék és Budapest főváros. A program teljes 

költségvetése 183,3 millió euró, melyből 155,8 millió euró ERFA forrás áll rendelkezésre. 

Az OFTK 3. Útban az erőforrás- és energia-hatékonyság, illetve az energia-függetlenség felé 

prioritásához, a klíma- és környezetvédelem területhez járul hozzá a program 1. prioritási tengelye. A 6. 

uniós tematikus célhoz kapcsolódva a természeti és kulturális örökség megőrzését, fejlesztését célozza 

55,43 millió euró forráskerettel (ERFA). 

Az OFTK Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben prioritásának részét 

képező elérhetőség, közlekedés-fejlesztési területet támogatja a program 2. prioritása, amely a határon átnyúló 

mobilitás fokozását tűzi ki célul, előnyben részesítve a környezetbarát és alacsony CO
2
 kibocsátású 

közlekedési rendszereket 34,6 millió euró összegben (ERFA).  

A Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudásalapú társadalom felé OFTK prioritás foglalkoztatási 

céljához – valamint a 8. uniós tematikus célkitűzéshez (fenntartható és minőségi foglalkoztatás és 

munkavállalói mobilitás) – kapcsolódva valósul meg a 3. prioritási tengely, 34,6 millió euró forráskerettel.  

A Népesedési és közösségi fordulat OFTK prioritáshoz kapcsolódik a 4. prioritási tengely az uniós 11. 

tematikus célhoz illeszkedve, intézmények, közösségek és emberek közötti együttműködés témában, 21,82 
millió euró (ERFA) kerettel. 
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A program első pályázati felhívása (67,47 millió euró indikatív ERFA kerettel) 2016. július 29-én került 

kiírásra nyílt pályázati rendszerben. A PT1 Természet és kultúra felhívás 2016.11.03-án lezárult, a PT2 

Határon átnyúló mobilitás javítása felhívás legutóbbi benyújtási határideje 2017. január 31-e volt. A PT1és 

a PT2 nyertes pályázatairól szóló döntés 2017. július 17-én megszületett. A PT4 Közintézmények és a 

határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása 2016. november 3-án lezárult, 29 

projekt került jóváhagyásra a Monitoring Bizottság 2017. április 4-i ülésén. (A Monitoring Bizottság 

szintén ezen a napon döntött a PT1 és PT4 Kis Projekt Alap ernyőszervezeti részére meghirdetett (2017. 

február 13 - március 3.) felhívásra beérkezett 4 pályázat elfogadásáról is. A PT3 Fenntartható és minőségi 

foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás támogatása témában pályázati felhívás kiírása 2017 júliusában 

várható, amelynek keretében - az első körben - kizárólag integrált területi intézkedési tervekre lehet 

pályázni a közel 34,6 millió euró ERFA forrás erejéig.) 

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 

A szlovéniai (Szlovén Köztársaság Fejlesztésért és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala, 

Európai Területi Együttműködésekért és Finanszírozási Mechanizmusokért felelős Iroda) irányító 

hatósággal működő program magyarországi programterülete Vas és Zala megye. A program teljes 

költségvetése 18,6 millió euró, melyből 14,8 millió euró ERFA forrás áll rendelkezésre. 

Az OFTK3. Útban az erőforrás- és energia-hatékonyság, illetve az energia-függetlenségfelé prioritásához, 

a klíma- és környezetvédelem területhez járul hozzá a program 1. prioritási tengelye. A 6. uniós tematikus 

célhoz, az ERFA 6/c beruházási prioritáshoz kapcsolódva a kulturális és természeti örökség védelmét és 

fejlesztését célozza 10 millió euró (ERFA) forráskerettel. 

A Népesedési és közösségi fordulat OFTK prioritáshoz kapcsolódik a 2. prioritási tengely az uniós 11. 

tematikus célhoz illeszkedve, intézményi kapacitásfejlesztés és hatékony közigazgatás megvalósítása céllal, 

3,3 millió euró (ERFA) forráskerettel. 

A pályázati felhívás 2015. december 18-án indult, a pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség a 

források rendelkezésre állásáig (13,3 millió euró). Az első beadási kör 2016. február 12-én zárult, a beadott 

46 pályázat közül 1 projekt került kiválasztásra. A második beadási határidőig, 2016. július 25-ig 43 

pályázat érkezett be. A támogatás odaítéléséről 2017. január 16-án döntött a program Monitoring 

Bizottsága, amikor is 5 projekt került kiválasztásra. (A harmadik beadási határidőig, 2017. április 11-ig 26 

pályázat érkezett be, a július 5-6-án tartott Monitoring Bizottsági ülésen 7 projekt került kiválasztásra.) 

Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 

A magyarországi (Miniszterelnökség, Nemzetközi Helyettes Államtitkárság) irányító hatósággal működő 

program magyarországi programterülete Csongrád megye és Bács-Kiskun megye. A program teljes 

költségvetése 76,6 millió euró, ebből 65,1 millió euró IPA forrás áll rendelkezésre. 

Az OFTK 3. Útban az erőforrás- és energia-hatékonyság, illetve az energia-függetlenség felé 

prioritásához, a klíma- és környezetvédelem területhez járul hozzá a program 1. prioritási tengelye (TP2), 

amely a határon átnyúló vízgazdálkodás és kockázat-megelőzési rendszerek színvonalának javítását 

támogatja, 22,5 millió euró forráskerettel (IPA). Ugyancsak ezt az OFTK célt támogatja a program 3. 

prioritási tengelye (TP4), az idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése, 12,7 millió 

euró forráskerettel (IPA). 

Az OFTK Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben prioritásának 

részét képező elérhetőség, közlekedés-fejlesztési területet támogatja a program 2. prioritási tengelye (TP3), 

amely a határon átmenő forgalom akadályozó tényezőinek csökkentését célozza, 14,5 millió euró kerettel 

(IPA). Ugyancsak ezt az OFTK prioritást támogatja a program 4. prioritási tengelye (TP7), amely a kkv-k 

versenyképességének erősítését célozza innováció vezérelt fejlesztéssel, 8,9 millió euró forráskerettel 

(IPA).  

A program első, stratégiai pályázati felhívása 2016. március 29-én nyílt meg, melynek keretében stratégiai 

célú projektek támogatására van lehetőség a források 40%-áig, 24,8 millió euró összegben. Az első 3 
prioritási tengely került megnyitásra. 6 pályázat került benyújtásra, melyek közül 5-öt ítélt támogatásra a 

Közös Monitoring Bizottság 2017. január 31-én. A második, nyílt felhívás meghirdetésére 2016. október 3-

án került sor 2017. január 31-i beadási határidővel, melynek keretében 21,5 millió euró IPA forrás került 
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kiírásra mindegyik területen. 258 pályázat érkezett be, az 1. és 2. prioritás keretében 10 projekt került 

támogatásra, a 3. és 4 prioritás keretében 57 projekt. 

Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-

2020 

A magyarországi (Miniszterelnökség, Nemzetközi Helyettes Államtitkárság) irányító hatósággal működő 

program magyarországi programterülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

(szomszédos terület teljes jogosultsággal). A program teljes költségvetése 81,3 millió euró, ebből 73,9 

millió euró ENI forrás áll rendelkezésre. 

Az OFTK 3. Útban az erőforrás- és energia-hatékonyság, illetve az energia-függetlenség felé 

prioritásához, a klíma- és környezetvédelem területhez járul hozzá a program a helyi kultúra 

népszerűsítésére és a történelmi örökségek megőrzésére irányuló 1. prioritási tengelye (TO3), 11,8 millió 

euró kerettel (ENI). Ehhez kapcsolódik a 2. prioritási tengely (TO6) is a környezetvédelem és a 

klímaváltozás okozta hatások mérséklését célozva, 14 millió euró (ENI) forrással.  

Az OFTK Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben prioritásának 

részét képező elérhetőség, közlekedés-fejlesztési területet támogatja a program 3. prioritási tengely (TO7): 

az elérhetőség javítása, a közlekedési és kommunikációs hálózatok fejlesztése, 21,3 millió euró (ENI) 

kerettel.  

A Népesedési és közösségi fordulat OFTK prioritáshoz kapcsolódik a 4. prioritási tengely (TO8), a 

biztonságos határtérség megteremtése érdekében tett fejlesztések megvalósítására, 19,3 millió euró 

forráskerettel (ENI).  

A 2017 februárjában meghirdetésre került első pályázati felhívást nagy infrastrukturális beruházásoknak 

minősülő projektek számára, 22 millió eurós keretre írták ki (beadási határidő 2017. november 15.) Ezt 

követően, várhatóan a többi, “normál” projekt számára is jelenik meg kiírás (beadási határidő a kiírástól 

számított 4 hónap). 

Duna Transznacionális Program 

A Duna Transznacionális Program az Európai Területi Együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló 

transznacionális programok egyike. Földrajzi területe megegyezik a 2011-ben elfogadott Európai Unió 

Duna Régió Stratégiája (EUDRS) által lefedett területtel. A közös fejlesztési projektek kialakításában és 

végrehajtásában 9 EU tagállam (Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Románia, 

Szlovákia, Szlovénia, Németország egy része) valamint 5 nem EU tag partnerország (Bosznia és 

Hercegovina, Moldova, Montenegró, Szerbia, és Ukrajna egy része) működik együtt. A programtérség az 

Európai Unió területének mintegy egyötödét teszi ki, mintegy 114 millió fő lakossággal. A partnerországok 

döntése alapján a program közös, nemzetközi intézményrendszerének Magyarország ad otthont, a program 

Irányító Hatósága és Közös Titkársága az NGM-ben került felállításra. 

A változatos természeti környezet, a társadalmi-gazdasági különbségek és a kulturális sokféleség jelentős 

kihívást jelent a közös fejlesztések kezdeményezésében és végrehajtásában. Mindemellett a térség fontos 

lehetőségeket és kiaknázatlan potenciált is jelenthet az egyes partnerországok, így Magyarország 

szempontjából. A DTP keretében a kutatás-fejlesztés és társadalmi innováció, a környezeti és kulturális 

felelősségvállalás, a közlekedésfejlesztés és az energiabiztonság kérdése, valamint az intézmények közötti 
együttműködés területén nyílik lehetőség az együttműködésre. 

A DTP támogatja az Európai Unió Duna Régió Stratégia végrehajtását és koordinációját is. A DTP az 

Európai Unió Duna Régió Stratégiájával megegyező földrajzi lefedettsége miatt a Duna stratégia 

megvalósításának egyik – de nem kizárólagos, sőt pénzügyileg nem meghatározó mértékű – eszköze. 

Mégis fontos szerepe van a DTP-nak a Duna stratégia végrehajtásában, ugyanis a program támogatja az 

ahhoz kapcsolódó koordinációs mechanizmusok működtetését, továbbá a DTP valamennyi prioritása 

(közvetve vagy közvetlenül) hozzájárul annak megvalósításához. 

A DTP Együttműködési Programban a partnerországok 4 fő prioritás-tengelyt, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó specifikus célokat nevesítettek, az EU rendeletekben meghatározott beruházási prioritások 

szerint, amelyek az OFTK középtávú prioritások megvalósításához is hozzájárulnak. 
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Az OFTK 1. Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben középtávú 

prioritás innovatív gazdaság, kis- és középvállalkozások, stratégiai ágazatok, versenyképesség fejlesztési 

tématerülethez járul hozzá a DTP 1. Innovatív és társadalmilag felelős Duna Régió prioritása, az uniós 1/b 

beruházási prioritáshoz (vállalkozások K+I beruházásai, kapcsolatok és szinergiák) kapcsolódva. A 

prioritás egyik specifikus célja az Innovációs keretfeltételek javítása, melynek tartalma a kutatás és 

innováció intézményi és infrastrukturális keretfeltételeinek és szakpolitikai eszközeinek javítása, és 

szélesebb körű hozzáférés biztosítása a tudáshoz új technológiák és az innováció szociális dimenzióinak 

fejlesztése érdekében. Az Üzleti és társadalmi innovációs készségek fejlesztése specifikus cél tematikája az 

innovatív tanulási rendszerek támogatása, az üzleti szektor munkavállalóinak kompetenciafejlesztése, a 

vállalkozói kultúra és a tanulás erősítése és a társadalmi igények kielégítése, valamint általános érdekű 

szolgáltatások biztosítása érdekében. Az OFTK innovációs és kutatási céljait e tartalmak támogatják. 

Az OFTK 3. Útban az erőforrás- és energia-hatékonyság, illetve az energia-függetlenség felé 

prioritásához, a klíma- és környezetvédelem területhez járul hozzá a program 2. A környezetért és a 
kultúráért felelős Duna Régió prioritása, az uniós (ERFA) 6/c (természeti és kulturális örökség megőrzése 

és fejlesztése) és 6/d (biológiai sokféleség és talaj megóvása, ökoszisztéma-szolgáltatások) beruházási 

prioritásához illeszkedve. A prioritás mind a négy specifikus célja kapcsolódik az OFTK célokhoz és 

támogatja azok érvényesülését. Az transznacionális vízgazdálkodás és árvízvédelem erősítése (2.1.) 

specifikus cél tematikája a közös és integrált fellépések erősítése a Partnerországok vízgyűjtő-gazdálkodási 

terveinek továbbfejlesztése és megvalósítása céljából a Duna Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének 

megfelelően a transznacionális vízgazdálkodás és árvízveszély-megelőzés javítása érdekében. A természeti 

és kulturális örökség, valamint az erőforrások fenntartható használata (2.2.) tematikus cél tartalma a közös 

és integrált fellépések javítása, hogy a fenntartható fejlődési és növekedési stratégiák alapjaként meg 

lehessen őrizni és kezelni lehessen a Duna Régió természeti és kulturális örökségének és erőforrásának 

sokféleségét. Az ökológiai folyosók helyreállítása és menedzsmentje (2.3.) specifikus cél a nagyszabású 

bio-folyosók és vizes élőhelyek fenntartásának, helyreállításának és kezelésének eredményes módjainak 

javítását tűzi ki célul, hozzájárulva ezáltal az európai jelentőségű ökoszisztémák nagyobb fokú 

védettségéhez. A negyedik specifikus cél a felkészülés a katasztrófa-kockázatok kezelésére (2.4.), melynek 

célja az eredményesebb kormányzási rendszer kialakítása vészhelyzetekre, és az állami hatóságok és civil 

védelmi szervezetek készültségének javítása a természeti és az éghajlatváltozással összefüggő kockázatok 

(pl. árvizek) és az ember okozta kockázatok (pl. ipari baleseti folyószennyezés) jobb kezelése érdekében. 

A DTP 3. Jobban összekapcsolt és energiatudatos Duna Régió prioritásának egyik specifikus célja a 7/c 

uniós beruházási prioritáshoz (környezetbarát és alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek) 

kapcsolódó környezetbarát és biztonságos közlekedési rendszerek (3.1.), amelynek célja a programterület 

környezetbarát és biztonságosabb közlekedési hálózatának és szolgáltatásainak tervezésének, 

koordinációjának és gyakorlati megoldásainak javítása, a városi és vidéki területek kiegyensúlyozott 

hozzáférésének biztosítása a TEN-T infrastruktúrához. A cél az OFTK 1. Patrióta gazdaság, kis- és 

középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben középtávú prioritás elérhetőség, megújuló közösségi 
közlekedés és tranzitgazdaság tématerületének céljaihoz járul hozzá. A prioritás 3.2. Az energiabiztonság és 

energiahatékonyság javítása specifikus célja az OFTK Útban az erőforrás- és energia-hatékonyság, illetve 
az energia-függetlenség felé prioritásához, az energiahatékonyság területhez járul hozzá a régió 

energiabiztonságához és energiahatékonyságához való hozzájárulás közös regionális tárolási és elosztási 

megoldások, az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használatának növelésére szolgáló 

stratégiák kidolgozása támogatásának céljával. A cél az uniós 7/e beruházási prioritáshoz 

(energiahatékonyság és az ellátásbiztonság javítása) illeszkedik. 

A Népesedési és közösségi fordulat OFTK prioritáshoz, a hatékony végrehajtás, jó állam tématerülethez 

kapcsolódik a 4. prioritási tengely, a Jól kormányzott Duna Régió. A 4.1 Jelentős társadalmi kihívások 

kezelését támogató intézményi kapacitások növelése specifikus cél tartalma a többszintű és transznacionális 

kormányzási és intézményi kapacitások fejlesztése, és életképes intézményi és jogi kereteket biztosítása az 

eredményesebb, szélesebb körű és mélyebb transznacionális együttműködés számára a Duna-régió 

egészében a jelentősebb társadalmi kihívások területein. A 4.2 A „Duna Stratégia” kormányzási és 
végrehajtási rendszerének támogatása cél a komplex transznacionális és egyéb, makro-regionális 

relevanciával bíró projektek kidolgozásban részt vevő - intézmények és kulcsszereplők képességeinek és 

kapacitásainak fejlesztését célozza a Duna Régió Stratégia eredményesebb megvalósítása érdekében. 

Kapcsolódó uniós beruházási prioritások a 11/a (intézményi kapacitás és eredményes közigazgatás) és a 
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11/b (transznacionális együttműködés keretében intézményi kapacitás és közigazgatás hatékonyságának 

javítása makro-regionális stratégiák kidolgozása és koordinálása révén) beruházási prioritás. 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 202,1 millió euró, az Előcsatlakozási Eszközből 19,8 millió euró 

az ukrán és a moldáv projektpartnerek részvételére pedig az Európai Szomszédsági Eszközből (ENI) 5-5 

millió euró uniós forrás áll rendelkezésre. Az uniós forráskeretet a partnerországok nemzeti hozzájárulásai, 

valamint projekt szintű társfinanszírozás egészíti ki, így összesen 274,5 millió euró (ENI nélkül 263 millió 

euró) költségvetéssel rendelkezik a program. Az első pályázati felhívás keretében a program Monitoring 

Bizottsága – a rendelkezésre álló források figyelembevételével 54 projekt támogatásáról döntött, a 

projektek megvalósítása 2017 januárjától indult meg. Az 54 projekt közül 52-ben magyar partnerek is részt 

vesznek (összesen 100 hazai partner), illetve 11 projekt pedig magyar vezetésű. Az első felhívás keretében 

101 millió euró ERFA támogatás került a projektek részére megítélésre. A második pályázati felhívás 

hivatalosan 2017. május 9-június 6. között állt nyitva, de 2017. január végétől elérhetőek voltak a 

felhívással kapcsolatos részletek. A második felhívás keretében várhatóan nagyságrendileg 50 millió euró 

ERFA, 4,4 millió euró IPA és 4,6 millió euró ENI támogatás kerül a projektek részére megítélésre (azaz 

összesen mintegy 59 millió euró uniós forrás áll rendelkezésre a második felhívás keretében támogatásban 

részesülő projektek számára). 

Interreg Central Europe (Interreg Közép-Európa) program 

A másik ETE transznacionális program a közép-európai régiót érintő Interreg Central Europe program 

kilenc EU tagország (Lengyelország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, 

Horvátország, valamint nem teljes területtel Németország és Olaszország) területére terjed ki.  

A program keretében az alábbi prioritások mentén nyílik lehetőség együttműködési projektek 

kidolgozására: innovációs együttműködés Közép-Európa még inkább versenyképessé tételében, 

együttműködés az alacsony szén-dioxid-kibocsátású közép-európai stratégiák kidolgozása érdekében, 

együttműködés a természeti és kulturális erőforrások terén a közép-európai fenntartható növekedés 

érdekében, együttműködés a közlekedésben Közép-Európa jobb csatlakozásai érdekében. Az innovációs 

prioritás révén az OFTK 1. Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben 

középtávú prioritás innovációt, versenyképességet is magában foglaló Innovatív gazdaságfejlesztés, kis- és 

középvállalkozások, stratégiai ágazatok, versenyképesség fejlesztési területéhez, a közlekedési 

együttműködések prioritással ugyanezen OFTK prioritás Elérhetőség, megújuló közösségi közlekedés és 
tranzitgazdaság tématerületéhez járul hozzá a program. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású közép-

európai stratégiák kidolgozására és a természeti és kulturális erőforrásokra vonatkozó prioritás az OFTK 

3. Útban az erőforrás- és energia-hatékonyság, illetve az energia-függetlenség felé prioritásához, klíma- és 
környezetvédelem tématerülete céljainak megvalósítását segíti. 

A program forráskerete 298,9 millió euró, ebből EU támogatás 246,5 millió euró. A program esetében két 

felhívás eredményesen lezárult. A nyertes konzorciumok több hazai partner részvételével megkezdték az 

uniós támogatásban részesülő projektek végrehajtását. Az eddigi felhívások keretében összesen 85 

együttműködési projekt nyert támogatást, ebből 59 konzorciumban 92 projektrésszel hazai 

kedvezményezettek is részt vesznek a projektekben. A két felhívás keretében 160,5 millió euró ERFA 

támogatás került megítélésre. (A program harmadik pályázati felhívása az Interreg Central Europe program 

2017 októberében jelent meg.) 

Interregionális programok: ESPON, Interreg Europe, Urbact III, Interact III 

Az elsősorban tapasztalatcserét szolgáló európai területi együttműködések közé tartozó interregionális 

együttműködési programok az EU teljes területét, mind a 28 tagországot lefedik. Az interregionális 

programokban EU-n kívüli országok (pl. Svájc, Norvégia) is részt vesznek, ami széleskörű 

tapasztalatcserére nyújt lehetőséget. 2014 és 2020 között a következő négy interregionális program 

működik: INTERREG EUROPE, INTERACT III, ESPON 2020 és URBACT III, a 2007–2013 közötti 

időszakban működő programok (INTERREG IVC, INTERACT II, ESPON 2013, URBACT II) 

folytatásaként.  
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ESPON 2020 program 

Az ESPON 2020 (Európai Megfigyelő Hálózat a Területi Fejlődésért és Kohézióért) program területi 

kutatási program, így az OFTK területi céljai mellett tematikusan az OFTK kutatásokra is kiterjedő 1. 
Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben középtávú prioritásának 

innovatív gazdaságfejlesztés, kis- és középvállalkozások, stratégiai ágazatok, versenyképesség, valamint a 

2. Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudásalapú társadalom felé prioritás tudásalapú társadalom 
megalapozása fejlesztési terület célkitűzéseinek megvalósítását segíti. Az ESPON a területi tények 

feltárását, alkalmazott kutatásokat, európai területi trendek, perspektívák és politikai hatások elemzését, 

illetve hálózatfejlesztést és ismeretterjesztést támogat az európai kutatóhelyek számára a területfejlesztési 

stratégiák és programok alátámasztása érdekében. Az ESPON 2020 programban az EU tagországok mellett 

Norvégia, Svájc, Izland és Liechtenstein is vesz részt. Az ESPON 2020 program prioritásai és specifikus 

céljai: területi információk, megfigyelések, eszközök fejlesztése és ezek terítése, a területi tények gyűjtése 

alkalmazott kutatásokon és elemzéseken keresztül; b) minőségi tudáscsere és a felhasználók elemzői 

támogatása; a területi megfigyelések és területi elemzési eszközök; valamint a széleskörű információátadás, 

területi információk alkalmazása témákhoz kapcsolódóan. Az ESPON forráskerete 45,76 millió euró, ebből 

EU támogatás 38,89 millió euró.  

Interreg Europe program 

Az INTERREG EUROPE Program keretében négy prioritás mentén nyílik lehetőség együttműködési 

projektek kidolgozására: kutatás, technológiai fejlesztés és innováció előmozdítása, kkv-k 
versenyképességének fokozása (növekedési és innovációs kapacitásaik fejlesztése), alacsony széndioxid-

kibocsátású gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása, környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

(természeti és kulturális örökség, erőforrás-hatékonyság, zöld növekedés, ökoinnováció). A kutatási, 

innovációs, valamint a kkv fejlesztési projektek révén az OFTK 1. Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati 

bázison, nagyvállalati partnerségben középtávú prioritás innovatív gazdaságfejlesztés, kis- és 
középvállalkozások, stratégiai ágazatok, versenyképesség fejlesztési területéhez járul hozzá. A 

környezetvédelmi és erőforrás-hatékonysági projektek az OFTK 3. Útban az erőforrás- és energia-
hatékonyság, illetve az energia-függetlenség felé prioritásához járul hozzá, annak mindkét tématerülete 

céljainak megvalósítását segíti. 

A program forráskerete 426,31 millió euró, ebből EU támogatás 359,3 millió euró. A program esetében két 

felhívás eredményesen lezárult. A nyertes konzorciumok több hazai partner részvételével megkezdték az 

uniós támogatásban részesülő projektek végrehajtását. A jóváhagyott 130 együttműködési projektből 37 

konzorciumban 32 hazai projektrész található. Az első két felhívás keretében 180 millió euró ERFA 

támogatás került a projektek részére megítélésre. (A 2017 márciusában meghirdetett harmadik pályázati 

felhívás 2017. június 30-án zárult.) 

Interact III program 

Az INTERACT III Program a hatékony irányítást és végrehajtást támogatja, alapvető célja, hogy elősegítse 

az ETE programok minél eredményesebb végrehajtását a résztvevő kulcsszereplők tapasztalatainak 

hasznosítása révén, azok valós igényeire koncentrálva. Első prioritástengelye az intézményi kapacitások 

megerősítését és a hatékony közigazgatás fejlesztését támogatja, a második prioritástengely a program 

végrehajtását segítő technikai segítségnyújtás. A program az OFTK 4. Népesedési és közösségi fordulat 

prioritásának Hatékony végrehajtás, jó állam fejlesztési területéhez kapcsolódik. A program forráskerete 

46,3 millió euró, ebből EU támogatás 39,3 millió euró. A program célcsoportját főszabályként az ETE 

programok menedzsmentjét és irányítását végző intézmények alkotják, elsősorban az irányító hatóságok, a 

közös titkárságok, a monitoring bizottságok tagjai és nemzeti kontaktszemélyek, valamint a pénzügyi 

ellenőrzésben résztvevő szervezetek, ellenőrzési hatóságok képviselői.  

Urbact III program 

Az URBACT III program célja, hogy a városi önkormányzatok hálózatba szerveződve, egymással 

együttműködve tapasztalatot cseréljenek és együtt keressék a válaszokat néhány közös, európai városi 

problémára. A program nem csupán tapasztalatcserét és tudásátadást biztosít, hasznos eszközöket is nyújt 

a közösségi részvételen alapuló, integrált és fenntartható városfejlesztéshez. Az együttműködési program 

négy specifikus célkitűzés köré épül: a városok kapacitásának megerősítése, a fenntartható városi politikák 
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tartalmi fejlesztése, a fenntartható városi politikák végrehajtásának segítése, a fenntartható 

városfejlesztéshez kapcsolódó tudás- és tapasztalatok megosztása. E tartalom révén az Urbact tematikusan 

az OFTK 2. Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudásalapú társadalom felé prioritás tudásalapú 
társadalom megalapozása fejlesztési területének megvalósulásához járul hozzá a városfejlesztés 

vonatkozásában, az OFTK területi prioritásának városfejlesztési céljaihoz kapcsolódva. A program teljes 

forráskerete 96,3 millió euró, ebből EU támogatás 74,3 millió euró. 

2.5 A horizontális szempontok és alapelvek megjelenése a fejlesztéspolitikai, szakpolitikai és 

területfejlesztési stratégiai dokumentumokban 

2.5.1 Horizontális elvek érvényesülése 

Az OFTK három átfogó horizontális elvet határozott meg, amelyeket érvényesíteni szükséges a 

fejlesztéspolitikai végrehajtásban. Érvényesítésük elsődlegesen a fejlesztéspolitikai keretdokumentumokon 

és fejlesztési stratégiákon keresztül lehetséges. Tekintettel arra, hogy az OFTK tervezése az EU fejlesztési 

céljaihoz, elveihez való illeszkedést is szem előtt tartotta, ezért a horizontális elvek az EU által a 2014-2020 

közötti programidőszakban előírt elvekkel összhangban van. Ennek köszönhetően a 2014-2020 közötti 

időszakban legfontosabb fejlesztési keretdokumentum, a PM EU elvek szerint rögzített két horizontális 

szempontja az OFTK horizontális elvei közül az első kettővel teljes összhangban áll. Ezen elvek 

érvényesítése az operatív programokban, azok pályázati felhívásaiban és értékelési folyamatában 

biztosított, az alábbiak szerint: 

1. Befogadás – társadalmi felzárkózás, esélyegyenlőség megteremtése 

Az OFTK esélyegyenlőségi elvének része a foglalkoztatás elősegítése, a mélyszegénység elleni küzdelem, a 

társadalmi és nemek szerinti esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek 

felzárkózása, családbarát megoldások, társadalmi felelősségvállalás. Megfogalmazza ennek területi 

dimenzióját is, miszerint a területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek fejlesztési projektjeit 

az értékelés során a felzárkóztatás elősegítése érdekében indokolt előnyben részesíteni. 

Az OFTK általánosabb szinten megfogalmazott esélyegyenlőségi elve a PM-ben „a nemek közti 

egyenlőség, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának, valamint a hozzáférhetőségnek az előmozdítása”-
ként jelenik meg. A PM horizontális elve a hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozik, a társadalmi 

felzárkózás, foglalkoztatás az EU tematikus célok szintjén jön elő, így annak érvényesítése az operatív 

programok és a tematikus fejlesztési konstrukciók szintjén történik. 

A családbarát megoldások kezelése a PM EU előírásokon túlmutatóan megfogalmazott horizontális 

célkitűzésein keresztül valósul meg, melyek közt a hozzáférhetőség szempontjából kiemelt célcsoportként 

kezelhetők a gyermekek, a várandósok, a kisgyermekes családok is. A népesedési kihívások kezelése cél 

kifejezetten a családbarát, a gyermekvállalást és a népességnövekedést elősegítő, másodsorban az 

elöregedő népesség igényeire figyelemmel lévő megoldásokat ír elő, mely szerint biztosítani kell a 

gyermeket nevelők, kiemelten a nagycsaládosok, valamint a gyermekvállalás előtt álló fiatalok 

esélyegyenlőségét a foglalkoztatási, szociális, egészségügyi, oktatási és képzési, valamint lakhatási 

fejlesztésekben, illetve a közkincsekhez, közjavakhoz, közszolgáltatásokhoz és rekreációs lehetőségekhez 

való hozzáférésben. E szempontok érvényesítése az operatív programok és a tematikus fejlesztési 

konstrukciók szintjén történik.  

A térségi felzárkóztatást, a kedvezményezett térségek preferenciáját a PM területi fejezetében is rögzíti, és 

elsődlegesen az EFOP, GINOP, kapcsolódó jelleggel a TOP felelősségébe utalja. Az operatív programok, 

beleértve a VP-t, ezért értékelési szempontként, preferenciaként részben érvényesítik ezt a területi 

szempontot (részletes bemutatása a 2. és az 5. fejezetben). 
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2. Fenntartható fejlődés – fenntartható növekedés 

Az OFTK fenntarthatósági elve az erőforrás-hatékony fejlődést, fejlesztést, a megújuló energiahordozók 

felhasználásának növelését, a környezet állapotának megőrzését, a környezetgazdálkodást, táji és természeti 

értékek megőrzését, a térségi fenntarthatóságot, a fenntartható életmódot és fogyasztást fogalmazza meg.  

Az OFTK a gazdasági szempont hangsúlyozásával bővített fenntarthatósági elve a PM-ben „fenntartható 

fejlődés”-ként jelenik meg. A két elv összhangban van, a fenntarthatósággal kapcsolatos OFTK 

szempontok, az EU tematikus céljai szintjén is megjelennek, érvényesítésük ezen keresztül az operatív 

programokban is érvényesül. A PM EU előírásokon túlmutatóan megfogalmazott horizontális célkitűzései 

közül a klímaváltozás megelőzése és alkalmazkodás cél kapcsolódik még a fenntarthatósági elvhez. A PM 

alapján a klímaváltozás megelőzését és az alkalmazkodást elő kell segíteni, a határon átnyúló területi 

dimenzióban, így az Európai Duna Régió és a Kárpát-medence térségében.  

3. Értékmegőrzés és intelligens növekedés 

Az OFTK ezen elve a kulturális, gazdasági, épített, települési, közösségi értékek megőrzését, megújítását 

biztosító megoldásokat, a partnerséget, intézményi képességek javítását és a hatékony közszolgáltatások 

megteremtése célját tartalmazza. A PM ilyen horizontális elvet nem tartalmaz, ezek a célok az operatív 

programok fejlesztési tematikájában jelennek meg, pl. GINOP, TOP, VEKOP, KÖFOP releváns kiírásai. 

A Partnerségi Megállapodás további horizontális célkitűzései 

A PM a fentiek mellett további három horizontális célkitűzést is megfogalmaz, amelyek az OFTK 

megvalósításához hozzájárulnak. A fokozott figyelemmel az uniós és nemzeti stratégiai hozzájárulásra cél a 

fejlesztések szakmai koordinációjának, monitorozásának, értékelésének és végrehajtási visszacsatolásának 

biztosítására irányul, kiterjedve a nemzeti fejlesztési prioritások, a nemzeti stratégiai célok és az uniós 

törekvések érvényesülésének együttes és célzott vizsgálatára, így az OFTK nemzeti prioritásainak 

vizsgálatára, érvényesítésére is.  

A nemzetközi és makroregionális dimenzió erősítése cél Magyarország európai térbe, különösen a környező 

makroregionális térbe való integrálódásának elmélyítését célozza, amely OFTK célkitűzés. Eszerint az 

ország európai, közép-európai, Duna Régió térségét érintő, határmenti és Kárpát-medencei társadalmi, 

gazdasági és környezeti együttműködéseit tovább kell mélyíteni. Mindez OFTK szempontból elsődlegesen 

az ETE programok és az EU Duna Régió Stratégiájának megvalósításán keresztül lehetséges.  

Az OFTK területi céljainak megvalósítása szempontjából legfontosabb a területi kohézió a térségi 
fenntarthatóság és a helyi gazdaság érdekében PM célkitűzés, amely szerint a területi szempontokat nem 

csak a területi operatív programokban (TOP, VEKOP), hanem általánosan is érvényesíteni kell. Eszerint a 

fejlesztéseknek igazodni kell a helyi adottságokhoz és más fejlesztésekkel térségileg integráltan kell 

megvalósulniuk. Ennek érdekében szükséges egy adott fejlesztés más térségi fejlesztésekkel való 

harmonikus kapcsolatának biztosítása, a fejlesztések gazdaságra, foglalkoztatásra, élet- és 

környezetminőségre, elérhetőségre, valamint infrastrukturális ellátottságra gyakorolt térségi szinten pozitív 

hatásokat eredményező megvalósítása, a térség országos szinten kijelölt, OFTK-ban deklarált fejlesztési 

irányaihoz való illeszkedésük. Az intézkedések nem növelhetik a térségi egyenlőtlenséget, a 

leghátrányosabb helyzetű térségekben megvalósuló projekteket szakmailag támogatni és a forrásszerzésben 

preferálni kell. Emellett a fejlesztéseknek szem előtt kell tartani a takarékos és hatékony területhasználatot, 

az erőforrások térségeken belüli hasznosítását, és a hatékony térségeken belüli anyag-, energia- és 

jövedelemáramlást szorgalmazó térhasználati elveket az OFTK elveinek megfelelően. E cél előírja azt is, 

hogy programszintű értékelések részét kell, hogy képezze a fejlesztések területi értékelése, emellett megyei 

szinten is nyomon követni és értékelni kell az ágazati és a területi fejlesztéseket.  

OFTK térszerkezeti és térhasználati elvek  

Az OFTK a három horizontális szemponton túl mind a területi, mind a szakágazati fejlesztéspolitika 

számára előírja térszerkezeti és térhasználati elvek érvényesítését. Ezek az érintett szakpolitikai tervezés, 

végrehajtás (pl. erdőgazdálkodás, agrárgazdaság, turizmus), valamint az országos és területi szintű 
területrendezési tervezés számára jelentenek orientálást. Az OFTK területhasználati szempontok, 

térhasználati elvek az OTrT tartalmával, szabályozásával összehangoltan kerültek kialakításra, így 
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érvényesítésük a rendezési tervek övezetein és előírásain keresztül biztosított. (Részletesen a 3.1.9 fejezet 

mutatja be.). 

A horizontális elvek megjelenése a területfejlesztési tervdokumentumokban 

A megyei és fővárosi területfejlesztési koncepciók és programok, illetve a Balaton-térség területfejlesztési 

koncepciója és programja a rendeleti előírásoknak megfelelően illeszkednek az OFTK célokhoz és 

prioritásokhoz, így a horizontális elvekhez is. A koncepciók a célrendszerükhöz kapcsolódva külön 

nevesítik az alkalmazandó horizontális szempontokat, ezek jellemzően az esélyegyenlőség és a 

fenntarthatóság elve. A területi kohézió elve a területi területfejlesztési tervek tematikai szervező elve, 

amely mindegyik tervdokumentumban tetten érhető az adott megyére, területi egységre releváns 

tartalommal. A területhasználati elvek ugyancsak kötelező tervezési szempontot képeznek a területi 

területfejlesztési tervek számára, érvényesülésük így biztosított, a tervezési fázisban (2014) szempontot 

jelentett. Emellett a megyei, fővárosi területrendezési tervek révén is biztosított ezek érvényesítése a 

tervezés és a szabályozás során. 

2.5.2 Forrás-felhasználási alapelvek érvényesülése 

Az OFTK a horizontális elveken túl alapelveket fogalmaz meg az uniós és hazai források tervezésére és 

felhasználására és a fejlesztéspolitikában érvényesítendő szakmai szempontokra vonatkozóan. Ezek 

érvényesülése az alábbiak szerint történik: 

Tervezési és forrás-felhasználási alapelvek: 

A nemzeti fejlesztési célok és prioritások érvényesítése alapelv szerint a fejlesztési források 

felhasználásának keretét jelentő programok tervezése és végrehajtása során az OFTK-ban és a releváns 

hazai stratégiákban rögzített célokat és prioritásokat érvényesíteni kell. Az előzőekben bemutatottak szerint 

az OFTK nemzeti prioritásai beépültek a PM-be, azon keresztül biztosított a fejlesztési programokban való 

érvényesítésük, mind a szakpolitikai, mind a területi célok és programok esetében. A szakpolitikai 

stratégiák a 2.1. fejezetben bemutatottak szerint illeszkednek az OFTK célokhoz, segítik azok 

megvalósulását. A területfejlesztési tervdokumentumok esetében rendeleti előírás az OFTK illeszkedés 

biztosítása, ez a 2014-ben elfogadott tervek esetében maradéktalanul biztosított, és az elfogadás előtt álló 

Tokaji borvidék területfejlesztési koncepció és program tervezése során is alkalmazott szempont volt. 

A közpénz felhasználása közhasznot eredményezzen alapelv szerint a fejlesztési források felhasználásában 

mind a tervezés, mind a végrehajtás szintjén, különösen a gazdaságfejlesztési támogatások esetében az 

elsődleges szempont, hogy a támogatásból megvalósított fejlesztés közösségi szinten jelentkező hasznokat 

eredményezzen. Ez az elv ebben a formában nem épült be a PM-be, azonban a 2014-2020 

támogatáspolitikai rendszerben középpontba állított foglalkoztatás növelése cél az érintett programokban 

(GINOP, TOP, VEKOP, VP) a közhaszon érvényesítéséhez járul hozzá, összhangban az erre vonatkozó 

uniós tematikus célkitűzéssel (foglalkoztatás). A fenntarthatósági elv, a környezeti állapot megőrzésére, 

javítására irányuló beavatkozások, a fejlesztések fenntarthatósági kritériumai ugyancsak ennek az elvnek az 

érvényesülését szolgálják. A népességmegtartást segítő intézkedések (pl. TOP, VP városok és községek 

népességmegtartó képességének növeléséhez hozzájáruló intézkedései) szintén fontos közhasznot 

eredményeznek, hasonlóan az oktatást, egészségügyet érintő fejlesztésekhez (EFOP, TOP, VEKOP). 

A partnerség és közösségi részvétel alapelv szerint a tervezésben és végrehajtásban érvényesíteni kell a 

partnerséget, és lehetőség szerint a közösségi részvételt. A térségi és helyi programokban a közösségi 

részvételnek különösen teret kell adni. Ez az elv egyrészt érvényesült a PM és az operatív programok 

tervezésekor a széleskörű társadalmasítással, a területi operatív programok esetében a megyei 

önkormányzatokkal és megyei jogú városi önkormányzatokkal való együttműködéssel. A végrehajtásban a 

PM rögzíti a partnerséggel kapcsolatos feltételeket, amely a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben került 

részletesen szabályozásra, összhangban az EU előírásokkal. A végrehajtás során a partnerség elsődleges 

eszköze a PM és operatív program monitoring bizottságok, amelyben a társadalmi partnerek is helyet 

kaptak, így részt vesznek a programok végrehajtásának monitoringjában.  

A két területi operatív program (TOP, VEKOP) esetében a megyei önkormányzatokkal és megyei jogú 

városok önkormányzataival való partnerség kulcsszerepet játszik a programok végrehajtásában, a Területi 

Kiválasztási Rendszer (TKR) eljárásrend alapján mindkét területi szereplő közreműködik a végrehajtásban. 
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TOP esetében a felhívásokban a területi szereplők által adott szempontok direktben, megye specifikusan 

jelennek meg a központi szempontok mellett. A megyei jogú városok önkormányzatai a TOP 

végrehajtásban az ERFA rendelet előírásinak megfelelően közvetlen végrehajtási szerepet is kaptak az 

integrált városfejlesztést célzó TOP 6. prioritás esetében. 

A partnerség és a helyi közösség bevonásának kiemelten fontos eszközei a TOP városi CLLD és a VP 

LEADER helyi akciócsoportok, amelyek az EU előírások szerint alulról jövő szerveződéssel, a helyi 

önkormányzati, gazdasági és civil szereplők együttműködésére épülve alakultak meg, és kaphatnak 

támogatást helyi fejlesztési stratégiáik megtervezésére és végrehajtására. 

A Tftv. 2013. évi módosítása a partnerség érdekében megújította az országos és a területi területfejlesztési 

érdekegyeztetés intézményeit. Országos szinten létrehozta az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető 

Fórumot, területi szinten a regionális és a megyei területfejlesztési konzultációs fórumokat. 

Szakmai alapelvek: 

A foglalkoztatáshoz való hozzájárulás elv szerint a fejlesztési források felhasználása során elsődleges 

szempont kell, hogy legyen a foglalkoztatás, hogy a támogatások a foglalkoztatás növelését, de legalább 

szinten tartását eredményezzék. A foglalkoztatás növelése az érintett programokban (GINOP, TOP, 

VEKOP, VP) alkalmazott szempont, összhangban az erre vonatkozó uniós tematikus célkitűzéssel 

(foglalkoztatás). 

A természeti erőforrások mennyiségi és minőségi megőrzése, a környezet állapotának és értékeinek 

megőrzése, javítása elv alapján a fejlesztési források felhasználása nem eredményezheti a környezet 

állapotának, a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások mennyiségének vagy minőségének romlását, 

azok megőrzését minden fejlesztés esetében biztosítani szükséges, a környezetvédelmi és fenntarthatósági 

szempontok betartásával. A fenntarthatósági elv, a környezeti állapot megőrzésére, javítására irányuló 

beavatkozások, a fejlesztések fenntarthatósági kritériumai ennek az elvnek az érvényesülését szolgálják a 

releváns programokban (pl. KEHOP, VP, MAHOP, GINOP, TOP, VEKOP). 

A megtermelt értékek hasznosulása a helyi közösség javára alapelv szerint a fejlesztési források 

felhasználásával a támogatások révén előállított értékeknek a lehető legnagyobb mértékben a helyi és 

nemzeti közösség javára kell hasznosulnia. Ez a szempont elsődlegesen a helyi gazdaságfejlesztés 

szempontján keresztül érvényesül, amely a PM nemzeti prioritásai között megjelenik. Ez alapján a TOP 

gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási tartalma deklaráltan a helyi gazdaság megerősítését célozzák. 

Emellett a VP egyes intézkedései emelhetők ki, pl. a rövid ellátási lánc tematikus alprogram, amely a helyi 

termelés – fogyasztás forgalmát erősíti. 

2.6 A fejlesztéspolitikától elvárt eredmények teljesülése 

Az OFTK 2014-ben az elkövetkező két évtized legfontosabb fejlesztéspolitikai célkitűzéseként az ország és 

térségei gazdasági teljesítményének (GDP) és a foglalkoztatás szintjének és minőségének jelentős növelését 

határozta meg az életminőség és az életkörülmények érdemi javulása érdekében. A 2020 időtávlatában 

elérendő célok kapcsán a fejlesztéspolitikától elvárt eredményeket az OFTK az EU 2020 stratégiához 

kapcsolódó Nemzeti Reform Programban rögzített nemzeti vállalások célértékei szerint jelölte ki. Ezek 

teljesítéséről a Kormány évente tájékoztatást ad az Európai Bizottság számára. A 2014-2016 közötti 

időszakra vonatkozóan a célindikátorok teljesülését az alábbi adatok mutatják be: 

1. NRP cél: A 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának a jelenlegi 60%-ról legalább 75%-ra növelése 

A foglalkoztatási ráta tartósan emelkedik Magyarországon, a 20-64 éves korcsoportban 71,5%-ot ért el 

2016-ban, amely már meghaladja az EU-s szintet (71,1%), és jelentős közeledést mutat az EU2020-as 

célhoz. Magyarország jelentős javulás után is távolabb van céljától, mint az EU, az eltérés ugyanakkor 

jelentősen csökkent az elmúlt években. (HU: 71,5%, cél: 75%; EU: 71,1%, cél: 75%). 
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2. NRP cél: A K+F ráfordítások bruttó hazai termékhez viszonyított szintjének 1,8%-ra növelése 

Az előzetes GDP-adatokkal számolva 2015-ben a Kutatás+Fejlesztés ráfordítások a bruttó hazai termék 

1,38%-át tették ki (GERD mutató). A K+F kiadások aránya 0,4 százalékponttal elmarad (1,38%) a nemzeti 

célkitűzéstől (1,8%), ugyanakkor közelebb van ahhoz, mint az EU a saját céljához (2,03%, cél: 3,0%). 

 

3. NRP cél: Az üvegházhatású gázok kibocsátásának legfeljebb 10%-os növekedése a 2005. évi szinthez 

képest; a teljes energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások részarányának 14,6%-
ranövelése; 10%-os energia megtakarítás elérése 

2015-ben a megújuló energia részaránya a teljes bruttó energiafogyasztáson belül 14,5 % volt, így a 

kötelező megújuló energia-részarányra vonatkozó 2020-as célszám az Eurostat-adatok statisztikai revízióját 

követően immár teljesült. Az üvegházhatású gázkibocsátás az 1990-es bázisévhez viszonyítva 39,2%-os 

csökkenést mutat, 2005-höz képest pedig 24,6%-ost. Az EU emisszió-kereskedelmi rendszerének (EU 

ETS) hatálya alá nem tartozó szektorokban a 2015-ös célt 5%-kal teljesítette túl Magyarország, 

mindezen eredmények nem csak az 1990 előtti nagyipar összeomlásának következményei, a kibocsátás-

csökkenés fele az elmúlt 15 év szakpolitikájának eredménye. Az energiafelhasználás Magyarországon – a 

gazdasági növekedés erősödése következtében - enyhe növekedést mutatott 2015-ben: az elsődleges 

energiafogyasztás a 2014-as 21 millió tonna kőolaj-egyenértékről (TOE) 22,3-ra emelkedett, a 

végfogyasztás 15,2 millió TOE-ről 16,3-ra nőtt. 

Magyarország jelentősen túlteljesíti vállalt célkitűzését (+10%) az ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátást 

tekintve, az EU ennél kisebb mértékben teljesíti célját (-22%, cél: -20%). Az elsődleges energia fogyasztás 

terén szintén a célértéken (22,3, cél: 24,1 millió tonna olajegyenérték) belül van Magyarország, az EU-nak 
még további lépéseket kell tennie a cél elérése érdekében (1529,6, cél: 1483 mtoe). A megújuló energia 

felhasználás terén Magyarország meg is haladta az irányelvben meghatározott kötelező nemzeti célját (14,5 

%, cél: 13%), és jobban megközelítette mint az EU (16,7%, cél: 20%), ugyanakkor még jelentősen elmarad 
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az EU átlagos értékétől (az Európa 2020 stratégia keretében önként vállalt 14,6%-os célját is szinte elérte 

Magyarország). 

  

 

 

 

4. NRP cél: A felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának 34%-ra növelése a 
30–34 éves népességen belül; a korai iskolaelhagyók, vagyis az oktatásban, képzésben nem részesülő, 

alapfokú iskolai végzettséggel legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkezők arányának 10%-ra 
csökkentése a 18–24 éves népességen belül 

2016-ban a korai iskolaelhagyók aránya 12,4% volt, ami magasabb, mint az EU-28 átlaga (10,7%), és a 

hazai célérték felett van, nem mutat csökkenést. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 30-34 éves 

korosztályon 33% volt 2016-ban. 
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5. NRP cél: A szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség számának csökkentése 

450.000 fővel, ez 5 százalékpontos csökkentést jelent 

A magyar szegénységi adatok folyamatos és jelentős javulást mutatnak: a KSH 2016-os (2015-re 

vonatkozó), legfrissebb adatai szerint a szegénység, vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek 

aránya 26,3%, ami a bázisnak tekintett 2008-as adathoz (28,2%) képest 1,9 százalékpontos csökkenést 

mutat, ami megegyezik a bázisnak tekintett 2008-as adattal, mely a demográfiai változások miatt tényleges 

közeledést mutat a célértékhez, s reális az esély, hogy megvalósuljon az EU 2020 stratégiában kitűzött 

csökkenés. 2015-ben tehát 2 millió 541 ezer személyt érintett a szegénység, vagy társadalmi kirekesztődés 

kockázata, ami 194 ezer fővel alacsonyabb a 2014. évinél. 

 

Tovább csökkent a súlyos anyagi deprivációban élők aránya: míg 2014-ben a népesség 19,4%-át érintette, 

addig 2015-ben 16,2%-át.  A gyermekszegénység területén igen nagymértékű javulás következett be, a 18 

év alattiak körében a jövedelmi szegénységi arány 22,7%-ról 19,9%-ra csökkent, ami 2,8 százalékpontos 

javulás 2014-hez képest. A roma népességre vonatkozó adatok is javulást mutatnak: a KSH legfrissebb, 

2015-re vonatkozó adatai szerint a roma népesség között 82,8%-os (2014: 83,7%; nem roma népesség: 

2015: 24,5%, 2014: 26,8%) a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett népesség 

aránya. Az egyes szegénységi dimenziók helyzete a romák tekintetében: jövedelmi szegénység 2015-ben 

54,7 % (2014: 63,6%), munkaszegénység 2015-ben 35,9% (2014: 26,7%), súlyos anyagi depriváció 2015-

ben 63,9% (2014: 67.8%). A szegénységi mutatók javulásában nagy valószínűséggel meghatározó szerepet 

játszanak a tartós rezsicsökkentés, a devizahiteles adósok helyzetének rendezése mellett a béremelések, és 

foglalkoztatáspolitikai eszközök, valamint családbarát intézkedések hatásai is. 

A nemzeti vállalások és teljesülésük adatai összefoglalóan az alábbiak: 

EU 2020 / 

NRP 

indikátor 

Magyarország EU 

Különbség, 

HU-EU 
Adat 

(leg-

frissebb) 

Év Cél 
Korábbi 

adat 
Év Adat Év Cél 

Foglalkoztatási 

ráta, 20–64 

éves korcsoport 

(%)  

71,5 
201

6 
75 68,9 

201

5 
71,1 

201

6 
75 0,4 

K+F ráfordítás 

aránya (%, a 

GDP 

arányában)  

1,38 
201

5 
1,8 1,37 

201

4 
2,03 

201

5 
3,00 -0,65 
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EU 2020 / 

NRP 

indikátor 

Magyarország EU 

Különbség, 

HU-EU 
Adat 

(leg-

frissebb) 

Év Cél 
Korábbi 

adat 
Év Adat Év Cél 

Üvegházhatású 

gázok 

kibocsátása (%, 

változás 2005-

höz 

viszonyítva) 

-

38,8 

201

2** 
10 - - 

-

22,9 

201

4** 

-

20,0 
-16,10 

Megújuló 

energiaforrások 

részaránya a 

teljes 

energiafelhaszn

áláson belül 

(%)  

14,5 
201

5 

13  

(NFM 

cél: 

14,65) 

  16,7 
201

5 
20,0 -2,2- 

Primer 

energiafelhaszn

álás (millió 

tonna, 

olajegyenérték

en)  

22,3 
201

5 
24,1 21,0 

201

4 

152

9,6 

201

5 

148

3 
- 

Korai 

iskolaelhagyók 

(%, a 18-24 

évesek 

arányában)  

12,4 
201

6 
10 11,6 

201

5 
10,7 

201

6 
10,0 -1,7 

Felsőoktatási 

végzettséggel 

rendelkezők 

aránya (%, a 

30-34 évesek 

arányában)  

33 
201

6 
34,0 

34,3

0 

201

5 
39,1 

201

6 
40,0 -6,1 

Szegénység 

vagy 

társadalmi 

kirekesztés 

által 

veszélyeztetett 

népesség 

aránya (ezer fő, 

EU= millió fő) 

* 

273

5 

201

5 

234

4 

309

7 

201

4 

119

080 

201

5 
96,2 - 

Forrás: Eurostat (kód: 

eu2020_h) 

        * a legfrissebb magyar adat 2015-ös: 2 735 ezer fő.    

** a mutatótól eltérően 1990-es bázissal számolva, a magyar adat 2005-höz viszonyítva -21,4% csökkenést 

mutat. 

2. táblázat: Nemzeti Reform Programban rögzített EU 2020 nemzeti vállalások célértékei és 

teljesülésük 
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3 SZAK-ÉS TERÜLETPOLTIKAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGVALÓSULÁSA 

Az OFTK 3. fejezete tartalmazza a koncepció 2030-ig szóló célrendszerébe illeszkedő, a tizenhárom 

specifikus célkitűzés megvalósítását szolgáló, a 2014-2020-ra kijelölt középtávú nemzeti prioritásokat 

érvényesítő, 2014-2020 időtávra vonatkozó területfejlesztési célkitűzéseket és szakpolitikai 

fejlesztéspolitikai feladatokat, valamint azok területi prioritásait. 

A középtávú, 2014–2020-ra vonatkozó szakpolitikai célok és fejlesztéspolitikai feladatok az OFTK 

tervezése során az egyes minisztériumok szakterületi államtitkárságainak részanyagai alapján lettek 

összeállítva, összhangban az elfogadott szakpolitikai stratégiákkal. A fejlesztési célok, feladatok 

megvalósulásáról szóló beszámoló ugyancsak a szakterületi minisztériumok és államtitkárságok 

információi alapján került összeállításra. Az országos területfejlesztési célkitűzéseket, fejlesztéspolitikai 

feladatokat a területfejlesztési szakterület fogalmazta meg, megújítva és továbbgondolva a korábbi 
Országos Területfejlesztési Koncepció területi céljait, egyeztetve a településfejlesztés, városfejlesztés, 

területrendezés szakterületekkel. 

Az OFTK rendkívül nagyszámú fejlesztéspolitikai feladatot fogalmaz meg a területi célok és a szakpolitikai 

területek vonatkozásában. Tekintettel a koncepció 2030-ig tartó időtávjára a feladatok megvalósításának 

státusza eltérő, emellett megvalósításuk sok esetben egymással is összefügg, végrehajtásuk nem önállóan, 

hanem más feladathoz kapcsolódóan történik. A fejezet azokra a fejlesztéspolitikai feladatokra ad 

információt, amelyekre vonatkozóan célzott szakpolitikai intézkedés történt, míg az OFTK valamennyi 

területi fejlesztéspolitikai feladatának státuszáról a II. kötet 4. táblázat, a szakpolitikai feladatok státuszáról 

a II. kötet 5. táblázat ad tájékoztatást. 

3.1 Területpolitikai és területfejlesztési célok érvényesülése 

3.1.1 Térszerkezeti jövőkép megjelenése a területfejlesztési politikában 

Az OFTK egy stratégiai térszerkezeti víziót vázol, amelynek középpontjába olyan funkcionális térségeket 

állít, amelyek jellegét valamely nemzeti szinten is jelentős gazdasági, társadalmi, vagy környezeti feladat 

ellátása határozza meg. Ennek kategóriái: Budapest körüli rekreációs zóna, gazdasági-technológiai 

magterületek (főváros és fővárosból kiágazó tengelyek, Nyugat-Magyarország, Debrecen és Nyíregyháza 

térsége), túlnyomóan települési funkciójú területek (nagyvárosok és városias terek), turisztikai funkciójú 

területek (pl. Balaton, Tisza-tó, Dunakanyar, Mátra-Bükk, Mecsek-Villány-Harkány, Fertő-tó-Sopron-

Kőszeg térsége, Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség). E kategóriák az OFTK szerint is orientáló, és nem 

szabályozási funkciójúak, így közvetlen végrehajtás nem épült rájuk. 

3.1.2 Új területfejlesztési megközelítések érvényesülése 

Az OFTK kilenc területfejlesztési megközelítésre építette a területpolitikai irányokat, melyek 

területpolitikai alapelveknek tekinthetők. Érvényesülésük ezért áttételes, direkt intézkedések nem 

kapcsolódtak hozzájuk, de elvként a területfejlesztés szempontjait képezték. 

3.1.2.1 Makroregionális térkapcsolatok feltárása 

Az OFTK a makroregionális térkapcsolatokat Budapest és a határ menti térségek mellett a maga szintjén 

valamennyi térség és település számára célként határozza meg. A makroregionális térkapcsolatok 

szempontja érvényesült a területfejlesztési tervezésben, elsődlegesen az EU szintű makroregionális 

kezdeményezésekben, így a Duna Régió Stratégiában és a Duna Transznacionális Programban, a Közép-
Európai Transznacionális Programban, valamint a határon átnyúló programokban (részletes bemutatásuk 

az 2.4. fejezetben) jelent meg. A makroregionális szemponthoz kapcsolódik a V4+2 országok Közös 

Területfejlesztési Stratégiája, amely a regionális és helyi szintű kapcsolatok erősítését is célozza. Emellett 

regionális, megyei és helyi szinten szervezett együttműködések is működnek, pl. Duna-Körös-Maros-Tisza 

Regionális Együttműködés, a Balaton Fejlesztési Tanács nemzetközi projektjei, vagy a LEADER keretében 

támogatott nemzetközi együttműködések. 

3.1.2.2 Többközpontú fejlődés 

A többközpontú fejlődést az OFTK a városhálózati megközelítéssel és a fejlesztési tengelyek kijelölésével 

kívánja elérni. A városhálózati megközelítést a TOP  városfejlesztési, elsődlegesen a megyei jogú városok 
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prioritástengelye és forráskerete, a megyei jogú városi ITP-k, valamint a 2015-ben elindult, szintén a 

megyei jogú városok fejlesztését célzó Modern Városok Program célozta. A fejlesztési tengelyek 

kialakításának, erősítésének szempontjához elsődlegesen a közlekedési fejlesztések kapcsolhatók. 

3.1.2.3 Város-vidék együttműködés 

Az OFTK a városfejlesztés és vidékfejlesztés önálló célrendszere és fejlesztési politikái mellett a város-

vidék kapcsolatrendszer erősítését önálló elvként is kijelölte, összhangban a Nemzeti Vidékstratégiával. A 

város-vidék együttműködés támogatásának szempontja bekerült a PM-be, valamint az operatív program 

szintjén beépült a TOP helyi gazdaságfejlesztési intézkedésének támogatási lehetőségei közé. A TOP és a 

VP összehangolt, tematikusan lehatárolt támogatásokat nyújt az agrár-logisztikai fejlesztések és a termelői 

piacok kialakítása, fejlesztése esetében. A TOP kapcsolódó felhívásában ösztönzi a városi CLLD és a VP 

LEADER (vidékfejlesztési) helyi fejlesztési stratégiák összehangolását (ld. 2.4. fejezetben). 

3.1.2.4 Természeti erőforrásainkat védő térszerkezet 

Az OFTK alapelveket fogalmaz meg a természeti erőforrások védelmére, fenntartható használatára az 

infrastruktúra-, a gazdaság-, a település-, a közlekedés-fejlesztés számára. Ezek a szempontok elsődlegesen 

a területfelhasználás szabályait rögzítő terület- és településrendezési tervekben jelennek meg. A PM 

„fenntartható fejlődés” horizontális elvének szempontjai között szerepel a természeti értékek, a táj és a 

biodiverzitás megőrzése, az energia-, az erőforrás- és a területhasználat csökkentése, a fogyasztás 

környezeti hatásainak csökkentése. A 2014-2020 operatív programokhoz rendeleti előírás szerint stratégiai 

környezeti vizsgálatok készültek, a fejlesztések várható környezeti hatásainak feltárására, a kockázatok 

csökkentésére. A Balaton és a Tokaji borvidék területfejlesztési koncepciójához és programjához, valamint 

a megyék és Budapest területfejlesztési koncepciójához és programjához ugyancsak készültek stratégiai 

környezeti vizsgálatok, a Tokaji borvidék esetében a dokumentum 2017 júniusában készült el és 2018 

augusztusában lett végleges. Ezen túl a környezet- és természetvédelmi szabályozás keretében érvényesült 

ez a szempont. 

3.1.2.5 Beruházásösztönző térszerkezet 

Az OFTK szerint a gazdaság kiegyensúlyozott növekedéséhez hatékony gazdasági térszerkezet 

kialakítására van szükség, amely vonzó befektetési és fejlesztési környezetet biztosít a gazdasági szereplők 

számára. A koncepció ennek eszközeként a vonzó telephelyi feltételeket és növekedési lehetőséget ajánló 

területeket (zónákat) és a megfelelő infrastrukturális, szolgáltatási, intézményi háttér elérhetőség 

biztosítását határozza meg. A szabad vállalkozási zónák (27/2013. (II.2.) Korm. rend.) kijelölése és a 

GINOP konstrukciók közé illesztése (ld. 2.4. fejezet) ennek érdekében történt. Az infrastrukturális és 

szolgáltatási háttér fejlesztését az üzleti infrastruktúra- és helyi gazdaságfejlesztésre irányuló TOP 

intézkedések támogatják, amelyek keretében önkormányzati tulajdonú ipari parkok, iparterületek 

fejlesztésére nyílik lehetőség. A megyei jogú városokban az MVP is tartalmaz iparterület-fejlesztést és 

gazdaságfejlesztési célú fejlesztéseket.  

3.1.2.6 Periférikus térségek becsatolása az ország társadalmi-gazdasági vérkeringésébe  

Az OFTK a periférikus térségek felzárkóztatását elemi érdeknek tekinti negatív folyamataik megállítására, 

melyet egyedi stratégiák alapján, külső erőforrások bevonásával, a belső erőforrások feltárásával, erőteljes 

állami jelenléttel, a források koncentrálásával tart megvalósíthatónak. A PM ennek megfelelően országos 

jelentőségű területi fejlesztési feladatként nevesíti a hátrányos helyzetű térségek foglalkoztatásának 

bővítését és társadalmi integrációját, és e célhoz elsődlegesen a GINOP és EFOP forrásait nevesíti a TOP 

források hozzájárulásával. A végrehajtási gyakorlatban a GINOP a szabad vállalkozási zónákra vonatkozó 

speciális konstrukciókkal, az EFOP társadalmi felzárkóztatási intézkedéseivel és célzott konstrukcióival 

(pl. humán szolgáltatások) járul hozzá, a TOP esetében a megyei integrált programokban (megyénként 

változóan) jelenik meg a kedvezményezett térségek preferenciája, és a VP nagyszámú intézkedésében ad 

preferenciát e térségeknek (ld. 2.4. fejezet). E térségi kedvezményezettség jogi hátterének biztosítására 

történt a kedvezményezett térségek besorolásának (kedvezményezett, fejlesztendő, komplex programmal 

fejlesztendő járások) megújítása (290/2014. (XI.26.) Korm. rend.) és az SZVZ speciális gazdaságfejlesztési 

eszköz bevezetése (27/2013. (II.2.) Korm. rend.). 
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3.1.2.7 Autonóm térségek 

Az OFTK szükségesnek tartja a külső erőforrások mellett a helyi erőforrások feltárását és hasznosítását, a 

belső és külső erőforrások ötvözetén alapuló térségi fejlődést, amely a relatív versenyhátrányban lévő 

térségek fejlődését is segítheti. Ennek eszközeként a helyi gazdaságfejlesztést, illetve különböző eszközeit 

nevesíti. A helyi gazdaságfejlesztés szempontja ennek megfelelően megjelenik a PM nemzeti prioritásaiban 

(Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán). A területi, helyi fejlesztéseket 

támogató TOP helyi gazdaságfejlesztésre irányuló intézkedései (megyék esetében 1. prioritás, megyei jogú 

városok esetében a 6. prioritás releváns intézkedései) e szemléletre alapozva támogatják a helyi gazdaságot. 

A VP vidékfejlesztési intézkedései (pl. diverzifikáció, mikrovállalkozás, helyi termékértékesítést szolgáló 

piacok, rövid ellátási láncok, szolidáris gazdálkodás) is elsődlegesen e célt támogatja (ld. 2.4. fejezet). 

3.1.2.8 Új középszint: új megyei szerepek 

Az OFTK a megyékre a területi középszint új főszereplőiként tekint, melyek legfontosabb feladata a 

területfejlesztés. Az OFTK két irányban lát megyei területfejlesztési szerepköröket, az egyik a megyei 

fejlesztések tervezése és végrehajtása komplex tematikával, előre ismert forráskerettel, a másik a helyi 

szintű fejlesztések koordinálása. Az OFTK-nak megfelelően a megyék fő feladatát 2014-től képezi a 

területfejlesztés, miután a területfejlesztési törvény (1996. évi XXI. tv.) módosításával 2012. január 1-jével 

megszűnt regionális fejlesztési tanácsok és megyei területfejlesztési tanácsok területfejlesztési feladatait a 

megyei önkormányzatok vették át.  

A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési feladatai a törvény szerint a tervezés 

és végrehajtás köré összpontosulnak. Az elsődleges fejlesztési tervdokumentum a területi középszinten a 

megyei területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program, amely a megye egész területére 

vonatkozik, beleértve a megyei jogú városokat is. 2014-ben valamennyi megye és a főváros elfogadta 

területfejlesztési koncepcióját és területfejlesztési programját, amelyhez az Államreform Operatív 

Programból (ÁROP), illetve a Közép-Magyarországi Operatív Programból (KMOP) központi támogatást 

kaptak. A TOP és VEKOP tervezésekor a kormányhatározatok rögzítették az egyes megyék és megyei jogú 

városok indikatív tervezési forráskeretét (a tervezés fázisában a TOP esetében az 1702/2014. (XII. 3.) 
Korm. határozat, VEKOP esetében az 1707/2014. (XII. 3.) Kormányhatározat). Az indikatív tervezési 

forráskeret alapján a megyék és megyei jogú városok a megyei területfejlesztési koncepcióhoz és 

programhoz illeszkedő ITP-ket terveztek, melyeket a TKR eljárásrend keretében hajtanak végre. A megyék, 

illetve a főváros képviselői részt vesznek a TOP és VEKOP monitoring bizottságokban. 

A helyi fejlesztések koordinálása elsődlegesen a megyei önkormányzatok részéről a TOP-hoz, illetve a 

VEKOP-hoz kapcsolódva valósul meg, egyrészt a tervezés fázisában (projektkezdeményezések 

feltárásának támogatása), másrészt a végrehajtásban (projektek megvalósításának támogatása). A 

vidékfejlesztési feladatokat tekintve a VP LEADER keretében alakuló, működő vidékfejlesztési helyi 

akciócsoportok megküldték a helyi fejlesztési stratégiát a megyei önkormányzatoknak, és a tervezésbe is 

bevonták a megyei önkormányzatokat. A megyei és a megyei jogú városi szint együttműködésének 

intézményi eszközét teremtette meg a területfejlesztési törvény a megyei területfejlesztési konzultációs 
fórum létrehozásával. 

3.1.2.9 Várostérség-fejlesztési elvek érvényesülése 

Az OFTK a valós térszerveződéseket követő helyi szintű beavatkozási alapegységeknek elvi szinten a 

város-vidék együttműködéseket megvalósító, a várost és vonzáskörzetét magában foglaló funkcionális 

várostérségeket nevesíti, konkrét térségi lehatárolás nélkül. E várostérségekben a fejlesztés szempontjai a 

koncepció szerint a várostérségi települések által közösen kialakított és megvalósított fejlesztések, a városi 

központok és a vidékies települések szinergikus fejlesztése, a kormányzati és megyei fejlesztések 

összehangolása, az együtt-tervezés, a városi zöldfelületek és várost övező ökológialag értékes területek 

megőrzése. A funkcionális várostérségek lehatárolása, intézményi, tervezési, végrehajtási bevezetése nem 

történt meg, a várostérségi szempont azonban néhány esetben érvényesült a fejlesztéspolitikában. A TOP 

önálló prioritás keretében támogatja a megyei jogú városok fejlesztéseit, emellett a városfejlesztés gazdasági 

és zöldfelületi dimenzióban is hangsúlyos elemét képezi az operatív programnak a kisebb városok esetében 

is, így az megjelenik a megyei jogú városi és a megyei integrált területi programokban is. A TOP-ba 
emellett a helyi gazdaságfejlesztési intézkedésekbe bekerült a város-vidék együttműködés támogatásának 

lehetősége a helyi akciócsoportok szintjén. A TOP 7. prioritása a városfejlesztési közösségvezérelt helyi 
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fejlesztéseket (városi CLLD) támogatja a 10 ezer főnél nagyobb városokban, melynek során ösztönzi a 

városi és vidéki helyi fejlesztési stratégiák összehangolását, a helyi akciócsoportok együttműködését. A 

megyei jogú városok fejlesztéseinek támogatására indult az MVP, mely több város esetében városon 

túlnyúló hatású fejlesztéseket is magában foglal, így a városok térségszervező szerepét erősíti. 

3.1.3 Az ország makroregionális szerepének erősítése cél érvényesülése 

3.1.3.1 Találkozási, csomóponti szerep erősítése 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

A találkozási, csomóponti szerep országosan értelmezhető területi cél, egyes elemei a határon átnyúló 

kapcsolatokat érintik. Határ menti dimenzió megjelenik az érintett megyék területfejlesztési koncepcióiban és 

programjaiban, pl. Baranya megye horvát határ menti térsége határon átnyúló kapcsolatainak javítása 

elsősorban közlekedési, gazdasági téren területi célt rögzített területfejlesztési tervdokumentumában, amely a 

térségi felzárkóztatást támogatja.  

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

A területi célra direktben nem épült operatív program intézkedés, ugyanakkor nemzetközi keretben az ETE 

programok, így a határ menti programok és a transznacionális programok (DTP, Közép-Európai 

Transznacionális Program) támogatják. A határon átnyúló programokban kiemelt figyelmet kapnak az 

elérhetőség növelését, valamint a közösségi közlekedés javítását célzó prioritások, és minden határ menti 

programban lehetőség nyílik határnyitáshoz kapcsolódó fejlesztésekre. A TEN-T hálózathoz való 

kapcsolódás és a határon átnyúló mobilitás megjelenik a román-magyar, magyar-szlovák, magyar-szerb, 
osztrák-magyar és az Ukrajnával közös négyoldalú ENI programban is (ld. 2.4. fejezet). Magyarországi 

viszonylatban az IKOP közlekedési és a GINOP IKT fejlesztései kapcsolódnak a területi cél 

megvalósításához. 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

A területi célhoz kapcsolódó fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása elsődlegesen szakpolitikai keretekben 

történik, kiemelten a közlekedési intézkedésekhez kapcsolódóan. A fejlesztéspolitikai feladatok 

megvalósulását az alábbi kormányzati intézkedések támogatták 2014-2016 között (a további 

fejlesztéspolitikai feladatok státuszáról a II. kötet 4. táblázat ad tájékoztatást): 

 Nyitás kelet felé: kelet-nyugati közlekedési és kereskedelmi csomóponti szerep, légi elosztó központ. Az 

OFTK kiemelt célként rögzíti az ország makroregionális szerepének erősítését. Magyarország központi 

földrajzi fekvéséből adódóan alkalmas Kelet- és Nyugat Európa, illetve Észak- és Dél Európa közötti 

kapcsolatokban csomóponti szerep betöltésére, melyhez a közlekedési fejlesztések nagymértékben 

hozzájárulnak.  

 Magyarország híd-szerepének érvényesítése, regionális közlekedési és kereskedelmi csomópontok 
megalapozása, fejlett közlekedési infrastruktúra, logisztikai és szolgáltató hálózatok csomópontjainak 
kialakítása a környezeti szempontok legteljesebb figyelembevételével. Az OTrT közlekedési 

infrastruktúra hálózatának nagytávú jövőképe kijelöli a transzeurópai közlekedési hálózat elemeit, 

melyek bekapcsolják Magyarországot az európai vérkeringésbe, a határon átnyúló egyéb országos 

közlekedési elemek (gyorsforgalmi utak, főutak, nagysebességű és törzshálózati vasúti pályák, 

országos jelentőségű repülőterek, nemzetközi vízi utak, EuroVelo) biztosítják a szomszédos fővárosok, 

nagyobb gazdasági/kulturális központok gyors elérhetőségét, az ország makroregionális pozíciójának 

erősítését. 

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren működő, vagy a reptérhez szorosan köthető vállalkozások 

hozzájárulásnak a nemzetgazdasághoz. A turizmusban betöltött szerepét is figyelembe véve „2015-ben 

1586 Mrd forinttal járult hozzá a nemzetgazdaságban létrehozott bruttó hozzáadott értékhez, ami a 

teljes érték 5,6%”. A reptérhez köthető gazdaságban mindösszesen 155 ezer munkavállaló dolgozik, és 

190 olyan vállalat, vagy vállalkozás működik a térségben, mely a reptéri ökoszisztéma része. Az 

országban nincsen még egy ilyen egyedi adottságokkal és súllyal bíró „kaputérség”. A repülőtér 

utasforgalma 2016-ban meghaladta a 11,4 millió utast és a 112 ezer tonna szállítmányt. A következő öt 

évben az utasforgalom várhatóan eléri a 18 millió főt, a CARGO növekedés pedig az évi kétszámjegyű 
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növekedés alapján, kedvezőtlen esetben is a 150 ezer tonnát. A térségben található repülőtereket 

(Pozsony, Varsó, Prága, Belgrád, Bukarest) tekintve Budapest erős pozíciókkal rendelkezik, Béccsel 

összehasonlítva pedig kedvezőbbek a növekedés lehetőségei. A repülőtér BUD2020 elnevezéssel egy 

50 Mrd Ft összértékű utasforgalmi és Cargo fejlesztési programot indított el az idei évben. A NIF Zrt. 

tervezésében egy nagyságrendben 140 Mrd összértékű vasúti kapcsolat tervezése van folyamatban (ami 

összekapcsolja nem csak a Belvárossal, de Kelet-Magyarország legnagyobb részével is a repülőteret.) 

A Főváros, illetve a BKK tervezésében egy nagyságrendben 10 Mrd Ft értékű közúti kapcsolati 

fejlesztés tervezése folyik. Az M4 gyorsforgalmi út építése már zajlik – szintén építve a keleti 

országrésszel a kapcsolatot. Azaz a térség kapcsolati rendszere léptékében változik meg. Az OFTK 

elfogadása óta eltelt idő alatt tehát jelentős változások történtek és ez a jövőben is folytatódik: a 

Századvég számításai alapján a BUD2020 és az infrastrukturális kapcsolatok javítása 1,5%-kal növelik 

Magyarország éves GDP-jét.  

3.1.3.2 A Duna-térség fenntartható fejlesztése 

A területi cél/térségmegjelenése a stratégiákban, programokban: 

A Nemzeti Vidékstratégia utal hazánk egyik legfontosabb problémájára, a medencehelyzetünkből, valamint 

a 19. századi folyószabályozási munkálatokból fakadó mezőgazdasági problémákra: a száraz, aszályos 

területek nagyságára, s a csapadékviszonyok kiszámíthatatlanságára. (Ennek súlyosbodását, különösen a 

Duna mentén kiemeli a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia is.) A stratégia visszafogottan kezeli az 

öntözést, a vízben való gazdagságra, a folyóvölgyek, így a Duna lehetőségére azonban utal. 

Az elmúlt időszakban több olyan vízügyi terv született, amely ágazati szinten, de széles értelemben 

foglalkozik a Duna mente helyzetével is. (Kvassay Jenő-terv–Nemzeti Vízstratégia; Vízgyűjtő-gazdálkodási 
Terv, 2015). A Víz Keretirányelv kapcsán Európa szerte elkészültek a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és 

megkezdődött a kapcsolódó intézkedési programok végrehajtása. Magyarországon 42 tervezési alegység és 

négy részvízgyűjtő terv alapján készült el, és szerves részét képezi a Duna nemzetközi vízgyűjtőterülete 

egészére készített Nemzetközi Duna Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervnek. A tervekben lefektetett intézkedési 

programok meghatározzák a vizek jó állapotának elérése érdekében szükséges rövid-, közép- és hosszú 

távú cselekvési terveket, kijelölik a fenntartható vízgazdálkodási stratégiák jövőbeni fő irányait. Mindezek 

országos jelentőségűek, a Duna teljes hazai vízgyűjtőjével foglalkoznak. A tervek rámutatnak, hogy a 

Duna, mint legjelentősebb folyónk mente különösen érzékeny az éghajlatváltozásra, az árvizek 

gyakoriságának, jellegének változására. Mindezek kapcsán merülnek fel olyan lehetőségek, amelyek a 

Duna menti települések, térségek sajátos területfejlesztési lehetőségeit jelentik. Így fontos szempont, hogy 

már középtávon jelentkezhet a vízvisszatartás szükségszerű fejlesztéséből létrejövő erőforrás, aminek 

bázisán új vagy fejlesztett tevékenységek láncolata épülhet fel ezekben a térségekben. 

A Nemzeti Biodiverzitás Stratégia és a Nemzeti Környezetvédelmi Program kiemelten foglalkozik a 

víztestek állapotával, azok megőrzésének és minőségjavításának problematikájával. A Biodiverzitás 

Stratégia foglalkozik a halállomány, a halászat kérdésével, hiszen a Duna szennyezettsége, 

hordalékviszonyainak változása ellenére sok értékes halfaj élőhelye.  

Az energiagazdálkodással kapcsolatos stratégiák (Megújuló Energia – Magyarország Megújuló Energia 

Hasznosítási Cselekvési Terve (2010-2020); Nemzeti Energiastratégia 2030) közül a Nemzeti 

Energiastratégia foglalkozik a folyami szállítás fejlesztésének kérdésével, valamint a vízi energia 

felhasználásnak lehetőségével, a Dunával kapcsolatban a hajózás fejlesztését említi meg. 

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

A területi cél a makroregionális Duna Régió Stratégia megvalósításához kapcsolódik, emellett támogatja az 

ETE programok keretében megvalósuló Duna Transznacionális Program (ld. 2.4. fejezet). Emellett 

tematikusan kapcsolódnak hozzá a természeti területek, tájak megőrzése tekintetében a VP agrár-

környezetgazdálkodási intézkedései, a természetvédelem és a vízgazdálkodás tekintetében a KEHOP 

források, az életminőség, infrastruktúra, gazdaságfejlesztés témakörök esetében a TOP, GINOP, EFOP, 
IKOP források (ld. 2.4. fejezet).  
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Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

A területi célhoz kapcsolódó fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása célzott intézkedésekkel elsődlegesen 

a Duna-medence fejlesztésére vonatkozó nemzetközi programok, így a Duna Régió Stratégia és a Duna 
Transznacionális Program keretében történik. A fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulását az alábbi 

kormányzati intézkedések támogatták 2014-2016 között (a további fejlesztéspolitikai feladatok státuszáról a 

II. kötet 4. táblázat ad tájékoztatást): 

 A magyarországi Duna-térség fenntartható fejlesztése, természeti területeinek, tájainak és kulturális 

értékeinek védelme, megőrzése. 

 Az itt élők életminőségének javítása, infrastrukturális feltételeik javítása, boldogulásuk elősegítése. 

 A régió gazdaságának és versenyképességének, illetve az ott élők jólétének fenntartható módon történő 
növelése, valamint egy virágzó, fejlődő és vonzó térség létrehozása. 

 Az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégiájának megvalósítása, kiemelten a magyarországi 

„Duna minősítéssel” (EUDRS minősítési rendszer) rendelkező projekteken keresztül. 

A Duna Makro-Regionális Stratégia (Duna Régió Stratégia, DRS) a fenti feladatokhoz kivétel nélkül 

kapcsolódik. Ugyanakkor – tekintettel hazánk energetikában és vízgazdálkodásban betöltött vezető 

szerepére – a DRS-hez kapcsolódó regionális (vízgyűjtő-szintű) kezdeményezések eredményei elsősorban 

az OTFK 3.8 fejezetének megvalósulását támogatják. 

A Duna Stratégia az Európai Tanács 2011. évi soros magyar elnöksége során került elfogadásra. A DRS 4 

pillérből, ezen belül 11 prioritási területből áll, amely területeket két-két ország koordinálja, az egyes 

ágazati területek fő döntéshozatali szerve pedig a 14 ország szakterületi delegáltjainak részvételével 

működő Irányító Testület. Magyarország három területen tölt be kulcsszerepet: a 2. „fenntartható energia” 

területet Csehországgal, a 4. „vízminőség megőrzése” területet Szlovákiával, valamint az 5. „környezeti 

kockázatok kezelése” területet Romániával közösen vezeti. 

A Duna Régió Stratégia magyarországi végrehajtásáért, valamint a 14 országos fejlesztési keretrendszerben 

Magyarország képviseletéért 2014. június 26. óta a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa 

felel. A stratégiával kapcsolatos három kiemelt célkitűzés: a régió gazdaságának összehangolt fejlődését és 

versenyképességének növelését ösztönző projektek kidolgozásának támogatása,a nem EU-s országok 

integrációs törekvéseinek támogatása, a magyar tapasztalatok átadásával, a magyar vízdiplomáciai 

törekvések segítése a stratégia eszközrendszerével. 

2014 és 2016 között a Duna Régió Stratégia miniszteri biztosi titkársága a magyar vezetésű területeken 

számos nemzetközi kezdeményezést indított el, melyek célja a több országot érintő régiós kihívások és az 

azokra adható közös válaszok feltárása volt. Az energetika területhez kapcsolódóan a biomassza és 

geotermális energia régiós potenciáljának felmérése mellett megtörtént az LNG és CNG piaci 

potenciáljának és lehetséges szerepének átfogó vizsgálata is a Duna régió ellátásbiztonsága szemszögéből. 

A magyar vezetésű környezeti kockázatok kezelése terület a teljes Duna régióra vonatkozó Árvízvédelmi 
Intézkedési Programot dolgozott ki, amely a 14 együttműködő ország több mint 70 illetékes szervével 

folytatott konzultációsorozaton alapszik. Az elmúlt években bekövetkezett jelentős árvizek tapasztalatait 

összegző munka rávilágított a makro-regionális szintű együttműködés nélkülözhetetlenségére, stratégiai 

dokumentumként pedig a 2016. február 9-én a dunai országok vízgazdálkodásért felelős miniszterei által 

jóváhagyott „Danube Flood Risk Management Plan” mellékletévé vált. A végrehajtás első lépéseiként egy 

Duna vízgyűjtő szintű árvízi előrejelzési rendszer, valamint az árvízi megelőzést és védekezést támogató 

egységes képzési program kialakítása kezdődött meg magyar kezdeményezésre. 

A Duna Régió Stratégia magyar nemzeti koordinációja aktívan részt vett a stratégia megvalósítását célzó, 

magyar vezetésű transznacionális projektek generálásában, és egyes projektek megvalósításában is 

tevékenyen – konzorciumi partnerként – vesz részt. Kiemelt cél, hogy a magyar vezetésű, illetve részvételű 

projektek végrehajtása révén, indirekt módon elősegíthesse a magyar szellemi potenciál exportját, amely 

végső soron a magyar vállalatok nagyobb szerepvállalását eredményezheti egyes ágazati beruházásokban is 

(makroregionális gazdasági szerepvállalás megerősítése, foglalkoztatás növelése). Többek között a duális 

szakképzés, a Tisza határokon átnyúló vízgyűjtőgazdálkodási-tervezési folyamatának teljes körű 
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koordinálása, a geotermális energia piaci feltételeinek javítása, vagy a Duna üledéksüllyedésével 

kapcsolatos, navigálhatóságot és környezetvédelmet egyaránt befolyásoló folyamatok felmérése egyaránt 

szerepel a KKM részvételével zajló projektek portfoliójában (példák a DRS akciótervi megvalósítását 

támogató konkrét nyertes transznacionális projektekre: Danube Sediment, JOINTISZA, DARLINGe, 

Learning by Doing). A „környezeti kockázatok kezelése" terület magyar vonatkozású projektjei között meg 

kell említeni az ukrán-magyar árvízvédelmi fejlesztési programot, ami a Tisza-völgy, különösen a Felső-

Tisza árvízvédelmi fejlesztésében fontos. A projektszintű együttműködések eredményei becsatornázhatók a 

fejlesztéspolitikai folyamatokba. Tekintettel arra, hogy a DRS nemzeti koordinációjának feladata a magyar 

szerepkör erősítése a regionális folyamatokban, a kizárólag Magyarország területét érintő 

részfolyamatokhoz kapcsolódó intézkedések nem értelmezhetőek. 

A fenti fejlesztéspolitikai feladatokhoz kapcsolódik a 3.1.4.3 Budapest és a metropolisz térség fejlesztése 

fejezetben a Duna Stratégiához kapcsolódó uniós fejlesztési lehetőségek kiaknázása fejlesztési feladat és a 

3.6.4.1. Kulturális örökségvédelem fejezetben az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégiája 
keretében a „Duna”, mint kulturális útvonal megvalósítása területi prioritás. 

A Duna Transznacionális Program földrajzi területe megegyezik a Duna Régió Stratégia által lefedett 

területtel, hozzájárul a Duna Stratégiához, de nem kizárólagos és forrásnagyságban nem meghatározó 

eszköze. A program a K+F és társadalmi innováció, a környezeti és kulturális felelősségvállalás, a 

közlekedésfejlesztés és energiabiztonság, valamint az intézmények közötti együttműködés területén nyújt 

támogatást. A prioritástengelyeket és a forrásfelhasználás adatait a 2.4. fejezet mutatja be. 

3.1.3.3 Visegrádi együttműködés térségi szerepkörének erősítése 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

A V4+2 országok Közös Területfejlesztési Stratégiája 2014-ben került elfogadásra. A stratégia a 

területfejlesztési kihívások kezelésének V4+2 szintű összehangolásával kíván hozzájárulni az 

együttműködésben résztvevő országok területileg kiegyensúlyozottabb fejlődéséhez és a területi 

kohézióhoz, feltárva azokat az akadályokat, amelyek helyi vagy regionális szinten gátolhatják a térség 

fejlődését. A V4 területi dimenzió országosan értelmezhető területi cél, a területfejlesztés mellett számos 

szakpolitikát érint az együttműködés tematikájának megfelelően. Érinti a határon átnyúló kapcsolatokat is, e 

dimenzió megjelenik az érintett megyék területfejlesztési koncepcióiban és programjaiban.  

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

A területi célra direktben nem épült operatív program intézkedés, ugyanakkor nemzetközi keretben az ETE 

programok, elsődlegesen a határ menti programok és a transznacionális programok (DTP, Közép-Európai 

Transznacionális Program) támogatják. E programok lehetőséget biztosítanak a közlekedési infrastruktúra 

fejlesztésére, elérhetőség javítására, gazdaságfejlesztésre, környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási 

fejlesztésekre, intézményi együttműködésekre. 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

A területi célhoz kapcsolódó fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása célzott intézkedésekkel elsődlegesen 

az ETE keretében megvalósuló határ menti programok és transznacionális programok keretében történik. A 

fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulását az alábbi kormányzati intézkedések támogatták 2014-2016 között 

(a további fejlesztéspolitikai feladatok státuszáról a II. kötet 4. táblázat ad tájékoztatást): 

 A területi kohézió erősítése a V4 országokban (policentrikus, kiegyensúlyozott területi fejlődés), közös 

tervezési-fejlesztési célok és cselekvések (kitekintéssel a Romániával és Bulgáriával kiegészülő V4+2 

körre, valamint Szlovéniára és Horvátországra is). A V4+2 országok Közös Területfejlesztési 

Stratégiája céljainak mindegyike kapcsolódik a fenti fejlesztéspolitikai feladatokhoz. A stratégia 

hozzájárul a nemzeti területrendezési és területfejlesztési dokumentumok nemzetközi 

összehangolásához, elősegíti a V4+2 országainak hatékony érdekérvényesítését az európai szintű 

politikákban, különösen a kohéziós politika, a közös közlekedéspolitika és a közös energiapolitika 

terén, ösztönzi a térségek fejlődésére hatással bíró ágazati politikák területi fókuszáltságát, támogatja a 

2011-es magyar EU-elnökség idején, a területfejlesztésért felelős miniszterek gödöllői találkozóján 

elfogadott Európai Unió Területi Agendája 2020 című dokumentumban azonosított célok 
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megvalósulását. A stratégia szerint a térség fejlődése szempontjából kiemelt jelentősége van a 

városoknak, nagyvárosi térségeknek, a fejlesztési pólusoknak, valamint a területi együttműködéseknek. 

A stratégia szerint a fejlesztéspolitikában kiemelt szerepet kell kapnia a helyi kis- és közepes vállalatok 

erősítésének, a foglalkoztatás növelésének, továbbá a határ menti régiókat és gazdasági központokat 

összekapcsoló infrastruktúra-fejlesztések, a határokon átnyúló, a makroregionális és a transznacionális 

együttműködések támogatásának. A Közös Stratégiához direkt végrehajtási intézkedések nem 

kapcsolódnak, céljai a nemzetközi fejlesztési programokon és a nemzeti szakpolitikákon keresztül 

valósíthatók meg.  

A KÖFOP közszolgálati képzései keretében szorosabb együttműködés tervezett a Visegrádi négyek 

országcsoport releváns szervezeteivel. Az együttműködés elsősorban a tapasztalatcserére fog 

fókuszálni. Cél a gyakorlati megoldások feltárása, feldolgozása, valamint lehetséges adaptációs és/vagy 

pilot lehetőségek definiálása, megvalósítása, hatáselemzések elkészítése. 

 A határon átnyúló együttműködések támogatása a V4 országokban. A fejlesztési célt a határon átnyúló 

programok támogatják, V4 viszonylatban a szlovák-magyar, V4+2 viszonylatban a román-magyar, 

valamint a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna határon átnyúló együttműködési program (az 

előző feladat kapcsán szlovén-magyar és horvát-magyar programok). Részletes bemutatásuk a 2.4. 

fejezetben, ill. a határ menti és határon átnyúló fejlesztések (3.1.3.8.) fejezetben. 

 Hozzájárulás a V4 országok közös álláspontjának megteremtéséhez az EU területi és fejlesztési 

szempontból érzékeny közös politikáiban. A fentiek szerint a V4+2 Közös Területfejlesztési Stratégia 

azzal a céllal is készült, hogy elősegítse a V4+2 országainak hatékony érdekérvényesítését az EU 

szintjén, így a kohéziós politikában, a közös közlekedéspolitikában és a közös energiapolitikában. A 

területfejlesztés, területrendezés és városfejlesztés a V4+2 együttműködés tematikái között szerepelt 

2014-2016 között. 

3.1.3.4 Kárpát-medencei területi együttműködés, határon túli magyarlakta térségekkel való kapcsolatok 

erősítése 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

A Kárpát-medencei területi együttműködés, határon túli magyarlakta térségekkel való kapcsolat erősítése 

megjelenik a magyar gazdaság Kárpát-medencei növekedését célul tűző Wekerle Tervben, melynek céljai 

között szerepel a vállalkozások közötti, határokon átívelő kapcsolatépítés, ennek érdekében a térségi 

infrastruktúra fejlesztése és az egységes munkaerőpiac megteremtése. Emellett a Nemzeti Vidékstratégia 

Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei határon túli magyarsággal térségi komplex programja 

tartalmazza a határon átnyúló stratégiai együttműködés erősítését, melynek fő területei a 

gazdaságfejlesztés, a környezetügy és az agrár- és vidékfejlesztési szakmai kapcsolattartás. 

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

A területi célra direktben nem épült operatív program intézkedés. Nemzetközi keretben az ETE programok, 

elsődlegesen a határ menti programok és a transznacionális programok (DTP, Közép-Európai 

Transznacionális Program támogatják. E programok lehetőséget biztosítanak a gazdaságfejlesztésre, 

közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási fejlesztésekre, 

intézményi együttműködésekre. A határ menti gazdaságfejlesztési programok megvalósítása hazai 

forrásokból történik. 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

A területi célhoz kapcsolódó fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása célzott intézkedésekkel a 

nemzetpolitika és a tematikusan kapcsolódó szakpolitikák, így pl. közlekedés, oktatás keretében történt, és 

kiemelhetők a hazai forrásból finanszírozott határ menti gazdaságfejlesztési programok. Emellett az ETE 

keretében megvalósuló határ menti programok is lehetőséget biztosítanak egyes kapcsolódó fejlesztésekre és 

együttműködésekre. A fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulását az alábbi kormányzati intézkedések 
támogatták 2014-2016 között (a további fejlesztéspolitikai feladatok státuszáról a II. kötet 4. táblázat ad 

tájékoztatást): 



98 
 

 A határon túli magyar közösségek helyi gazdaságfejlesztési programjai tervezésének és 

megvalósításának ösztönzése, segítése. A nemzetpolitikai fejlesztéspolitikai feladatok keretében 

megvalósuló feladat (részletesen ld. 3.6.6. Nemzetpolitika fejezet). A célhoz kapcsolódva készült el a 

Vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiája (1830/2015. (XI.21.) Korm. 
hat.) és 2015-2019. évekre szóló akcióterve. A határozat 2016-2018 között 20 Mrd Ft vissza nem 

térítendő támogatást és 30 Mrd Ft kedvezményes hitelt biztosít a vajdasági stratégia céljainak 

megvalósítására. Kárpátaljára vonatkozóan, a kárpátaljai magyar közösség támogatására készült el a 

kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia („Egán Ede Terv”) (1189/2016. (IV. 12.) Korm. határozat), 

amelyhez ugyancsak hazai forrásokat rendelt a Kormány (2016-ban 2 Mrd Ft vissza nem térítendő 

támogatás, 2017. évre további 5,2 Mrd Ft, továbbá 2017. és 2018. évekre 20 Mrd Ft kedvezményes 

hitel formájában nyújtott visszatérítendő támogatás). A stratégiák végrehajtását a KKM a Vajdaságban 

és Kárpátalján létrehozott alapítványok segítségével 2015 év végén, valamint 2016 elején megkezdte. 
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a 2017. évre 500-500 

millió forint költségvetési forrást irányozott elő a szlovéniai (Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia), 

illetve a horvátországi magyar közösség gazdaságfejlesztési céljainak támogatására, továbbá 1-1 Mrd 

Ft támogatást az erdélyi és felvidéki gazdaságfejlesztési stratégiák támogatására. 

 Összmagyar gazdasági együttműködések kialakítása, erősítése. A nemzetpolitikai fejlesztéspolitikai 

feladatok keretében megvalósuló feladat (részletesen ld. 3.6.6. Nemzetpolitika fejezet). 

 Kárpát-medencei vidékfejlesztési, agrár- és élelmiszergazdasági területen megvalósuló 

együttműködések kialakítása, megvalósítása, a gazdasági integráció erősítése, a vállalkozói 

együttműködések ösztönzése. A Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési programok jelentős részben 

agrár- és élelmiszergazdaság területén működő vállalkozásokat támogattak. Külön ki kell emelni a 

„Külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program”-ot, melynek keretében Magyarországgal 

szomszédos országokban bejegyzett és működő, mezőgazdasági tevékenységet folytató fiatal magyar 

vállalkozások kaptak támogatást. A Bethlen Gábor Alap kiírása alapján 23 mezőgazdasági vállalkozás 

jutott összesen mintegy 67 millió Ft hazai pályázati forráshoz. 

 A helyi fejlesztési közösségek közötti együttműködések ösztönzése. A Kárpát-medencei helyi 

együttműködéseket is segítette a Nemzetstratégiai Kutató Intézet által 2014-ben létrehozott Kárpát-

haza Fejlesztési Hálózat, amely 376 elismert szakembert foglal magába a Kárpát-medence minden 

pontjáról, a szakterületek széles spektrumát felvonultatva. A VP lehetőséget biztosít a LEADER 

keretében a helyi akciócsoportok nemzetközi együttműködéseinek támogatására. 

 Az oktatási, egészségügyi, civil kapcsolatok, valamint a humán-infrastruktúra (különösen, de nem 

kizárólagosan a határ menti térségekben) összehangolt fejlesztése, a kulturális, közösségi 
együttműködések támogatása. A nemzetpolitikai fejlesztéspolitikai feladatok keretében megvalósuló 

feladat (részletesen ld. 3.6.6. Nemzetpolitika fejezet), emellett kapcsolódik hozzá a 3.6.4.1. Kulturális 

örökségvédelem fejezetben a határon túli támogatási rendszer felépítése, megvalósítása, határon túli 
örökségvédelem a nemzetpolitika szolgálatában fejlesztéspolitikai feladatnál, a 3.6.8. Civil szektor 

fejezetben a határon átnyúló kapcsolatok, civil együttműködések támogatása fejlesztéspolitikai feladat 

végrehajtása (ld. 3.6.6. és 3.6.4.1. fejezetek). Kulturális, oktatási, egészségügyi szakpolitikai 

intézkedések támogatják a célt, pl. a 2016 decemberében indított Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

program (1779/2016. (XII. 15.) Korm. hat.), amelynek célja, hogy a nemzeti (nyelvi és kulturális) 

identitásformálás alapjaként megfelelő színvonalú magyar nyelvű óvodák működjenek, illetve új 

magyar nyelvű óvodák jöjjenek létre a Kárpát-medencében, mivel a nemzeti reprodukció egyik 

legfontosabb színtere és első lépcsőfoka a magyar nemzetiségű óvoda. A program teljes költségvetése 

17 151 millió Ft, első szakaszban az egyházi vonatkozású fejlesztések indultak meg 2016 

decemberében, megtörtént a szerződéskötés az egyházi kedvezményezettekkel és a Korm. határozatban 

szereplő 8 995 millió Ft összegű forrás is folyósításra került a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n 

keresztül. Emellett 2016-ban Erdélyben és Felvidéken megvalósuló programok, beruházások és 

támogatások finanszírozásához szükséges forrás biztosításával segítette a Kormány a helyi kulturális, 

közösségi programokat. 

 Természetvédelmi, környezetvédelmi, vízügyi és katasztrófavédelmi együttműködések fokozása, törekvés 

az egységes vízgazdálkodás megvalósításáraA katasztrófavédelem és a vízgazdálkodás terén egyaránt 
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léteznek ilyen együttműködések, amelyek azonban nem kizárólagosan a Kárpát-medencére 

szorítkoznak, ezért a 3.1.3.8 Határ menti és határon átnyúló fejlesztések cél alatt kerülnek bemutatásra. 

3.1.3.5 Regionális fejlesztéspolitikai szempontok érvényesülése 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

Az OFTK a Székelyföldet nevesíti regionális viszonylatban is jelentős, kiemelt fejlesztéspolitikai figyelmet 

érdemlő térségként, emellett rögzíti, hogy a Kárpát-medence valamennyi térségében törekedni kell olyan 

térségi és helyi fejlesztési programok megvalósítására, amelyek a magyar népesség fennmaradását és 

gyarapodását eredményezik. Ehhez kapcsolódó célokat a magyar gazdaság Kárpát-medencei növekedését 

célul tűző Wekerle Tervben és a Nemzeti Vidékstratégia Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-

medencei határon túli magyarsággal térségi programja fogalmaz meg. 

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

A területi célra direktben nem épült operatív program-intézkedés. 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

A területi célhoz az OFTK nem nevesít külön fejlesztéspolitikai feladatokat, a fejlesztési szempontokhoz a 

nemzetpolitikai szakpolitikai intézkedések járultak hozzá (ld. 3.6.6. Nemzetpolitika fejezet) (a további 

kapcsolódó fejlesztéspolitikai feladatok státuszáról a II. kötet 4. táblázat ad tájékoztatást). 

3.1.3.6 A kulturális és gazdasági kapcsolatok továbbépítése a diaszpórában élő magyar közösségekkel 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

A területi célhoz a Magyar Nemzetpolitika – A nemzetpolitika stratégiai kerete és a Magyar 
diaszpórapolitika – Stratégiai irányok című dokumentumok járulnak hozzá. Kapcsolódó célokat a magyar 

gazdaság Kárpát-medencei növekedését célul tűző Wekerle Tervben és a Nemzeti Vidékstratégia 

Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei határon túli magyarsággal térségi programja 

fogalmaz meg. 

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

A területi célra direktben nem épült operatív program intézkedés. 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

A területi célhoz kapcsolódó fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulását a nemzetpolitikai szakpolitika 

keretében történt intézkedések szolgálják, illetve a gazdasági dimenzióban kiemelhetők a hazai forrásból 

finanszírozott határ menti gazdaságfejlesztési programok. Emellett az ETE keretében megvalósuló határ menti 

programok is lehetőséget biztosítanak egyes kapcsolódó fejlesztésekre és együttműködésekre. A 

fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulását az alábbi kormányzati intézkedések támogatták 2014-2016 között 

(a további fejlesztéspolitikai feladatok státuszáról a II. kötet 4. táblázat ad tájékoztatást): 

 A 2013 júliusában elindított Julianus-program megvalósítása, amely a világon bárhol fellelhető 

magyar tárgyi örökség összegyűjtése és rendszerezése révén mutatja be a magyarság értékteremtő 

képességét, hozzájárulva a diaszpórában élő magyar közösségek magyarságtudatának 
megerősödéséhez. 

 A 2013 januárban elindított Kőrösi Csoma Sándor Program folytatása szükséges, melynek keretében 

ösztöndíjas fiatalok utaznak ki magyar diaszpóra közösségekhez azzal a céllal, hogy segítsenek az ott 
élőknek magyar identitásuk, magyar kulturális ismereteik, és a magyar nyelv megtartásában és 

elmélyítésében, illetve hogy naprakész és korrekt információval szolgáljanak számukra 

Magyarországról. 

A fenti két feladat megvalósulása a 3.6.6. Nemzetpolitika fejezetben a Kárpát-medence fenntartható 

fejlődése és versenyképessége hozzájárul a régióban élő valamennyi közösség – így a hazai 
nemzetiségek és a külhoni magyarság – jólétéhez is. Ennek hatékony megvalósulásához a régiók között 
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folyamatos hálózatépítésre, együttműködésre, közös tapasztalataik megosztására van szükség, a régió 

specifikus adottságainak és a helyi sajátosságoknak a szem előtt tartásával fejlesztéspolitikai 

feladathoz kapcsolódik, leírása a 3.6.6. fejezetben található. 

 A diaszpórában élő fiatalok identitásának erősítése azáltal, hogy felmenőik származási országával 
kapcsolatba lépve családjuk múltját, illetve saját identitásukat jobban megértsék. A feladat 

megvalósulása a 3.6.6. Nemzetpolitika fejezetben szereplő fejlesztéspolitikai feladatokhoz kapcsolódik: 

a magyarországi társadalomban a nemzeti egység folyamatos tudatosítása, valamint a diaszpórában 
élő magyarság bevonása a magyar nemzet életébe;fontos a határon túli magyarlakta térségekkel való 

kapcsolatok erősítése, Kárpát-medencei összefogás kialakítása, továbbá a határ menti 
együttműködések támogatása;a külhoni magyarság népességfogyásának csökkentése érdekében a 

közösségek gyarapodását biztosító intézményrendszer kiszámítható működését kell támogatni;az 

oktatási támogatások átgondolása, forrásösszpontosítása a magyar nyelven történő oktatás 
kiterjesztése (mennyiség) és a magyar nyelvű oktatás minőségének emelése érdekében. Leírásukat ld. a 

3.6.6. fejezetben. 

 A tengeren túli országokban élő magyarok hídszerepének fokozása (fokozottabb kiaknázása) az ország 
külgazdasági stratégiájában megcélzott új piacokon való sikeres megjelenésben, illetve a 

Magyarországról és a magyarságról alkotott hiteles és tárgyilagos megítélés kialakításába. 

 A diaszpóra számára kiemelten fontos információáramlás erősítése, egységesítése. 

A fenti két feladat végrehajtása a 3.6.6. Nemzetpolitika fejezetben szereplő kulturális reprodukció 
elősegítéséért identitásépítő és -megőrző közösségi helyek, civil szervezetek, egyházak, magyar nyelvű 

média támogatása fejlesztéspolitikai feladathoz kapcsolódik, ld. 3.6.6. fejezet. 

3.1.3.7 Nemzetiségek által lakott térségeink fejlesztése 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

A térkategória más országos és ágazati stratégiában, programban, kiemelt térségi és megyei fejlesztési 

programban direktben nem jelenik meg.  

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

A területi célra direktben nem épült operatív program intézkedés. Az OFTK-ban megfogalmazott 

fejlesztéspolitikai feladatok ellátása alapvetően a nemzetiségi önkormányzatok feladat- és hatáskörébe 

tartozik, a fejlesztéspolitikai gyakorlatban az egyes támogatások lehetséges kezdeményezettjei között a 

nemzetiségi önkormányzatok, illetve ezek társulásai, valamint a nemzetiségi önkormányzati intézmények 

szerepelnek (pl. EFOP, TOP, VEKOP, VP). A térkategóriához, területi célhoz kapcsolódó fejlesztéspolitikai 

feladatok megvalósulását a köznevelési, kulturális és nemzetpolitikai szakpolitikák segítik, területi dimenziója 

ennek nem érvényesült. Az operatív programokban megjelenő, a nemzetiségeket is érintő prioritások sok 

esetben kifejezetten a roma közösségekre irányuló fejlesztéseket fogalmaznak meg, így nem érvényesek 

általánosságban a nemzetiségi csoportokra.  

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

A fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulását a köznevelési, kulturális és nemzetpolitikai szakpolitikák 

segítik, megvalósulásukat az alábbi kormányzati intézkedések támogatták 2014-2016 között (a kapcsolódó és 

további fejlesztéspolitikai feladatok státuszáról a II. kötet 4. táblázat ad tájékoztatást): 

 A kulturális identitás, a kulturális és épített örökség megőrzése, fejlesztése, kreatív hasznosítása. 

A feladat megvalósulása a 3.5.1. Közoktatás
2
 fejezetben a nyelvoktatási stratégia elfogadása, 

bevezetése és végrehajtása, nemzetiségi nyelvhasználati jogok erősítése, az idegen nyelvi kompetenciák 

                                                   

2
 Az OFTK dokumentum a fejezetcímben, cél/feladat megjelölésben a „közoktatás” kifejezést tartalmazza, és 

ahol erre történik hivatkozás, ott a beazonosíthatóság miatt megtartottuk ezt a kifejezést, ahol azonban a tartalmi 
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fejlesztése, a többnyelvűség segítése nemzetiségi környezetbe, valamint a nemzetiségi nevelés, oktatás 

feltételrendszerének folyamatos javítása, fejlesztése fejlesztéspolitikai feladatok, valamint 3.6.7. 

Nemzetiségpolitika fejezetben a nemzetiségi oktatási rendszer áttekintése, a nemzetiségi nyelvű oktatás 
és a nyelvoktatás hatékonyságának és minőségének növelése feladat keretében történt (ld. 3.5.1. és 

3.6.7. fejezet). 

 A regionális-lokális önfejlődést lehetővé tevő mechanizmusok erősítése. 

 Az anyaországgal való gazdasági-befektetési kapcsolatok (hídszerep, mely gyakran határ menti 

dimenziókban is jelentkezhet), továbbá a térségi és települési szintű együttműködések.  

A fenti feladatok megvalósulása a 3.6.7. Nemzetiségpolitika fejezetben szereplő területi prioritásokkal 

összefüggő szakpolitikai intézkedések keretében történt (ld. 3.6.7. fejezet). 

3.1.3.8 Határ menti és határon átnyúló fejlesztések 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

Az OFTK a határon átnyúló fejlesztések fő témaköreiként a gazdasági együttműködést, a környezeti és 

infrastrukturális hálózatok összekapcsolását és az intézményi együttműködést jelölte meg. A területi célhoz a 

magyar gazdaság Kárpát-medencei növekedését célul kitűző Wekerle Tervben és a Nemzeti Vidékstratégia 

Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei határon túli magyarsággal térségi program 

kapcsolódik, utóbbi vidékfejlesztés, agrár- és élelmiszergazdaság témakörben. Határ menti dimenzió 

megjelenik az érintett megyék területfejlesztési koncepcióiban és programjaiban is.  

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

A területi célt az ETE célkitűzés keretében megvalósuló határon átnyúló programok támogatják, és 

hozzájárulnak a transznacionális programok (DTP, Interreg Central Europeprogram) és az interregionális 

programok (Interreg Europe, Interact IIIc). A határon átnyúló programokban kiemelt figyelmet kap a 

gazdaságfejlesztés, a közlekedésfejlesztés, a környezetvédelmi, vízgazdálkodási célok, az intézményi 

kapacitások növelése és az eredményes közigazgatás kialakítása (ld. 2.4. fejezet). 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

A területi célhoz kapcsolódó fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása elsődlegesen a határon átnyúló 

programok keretében történik (ld. 2.4. fejezet). A fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulását az alábbi 

kormányzati intézkedések támogatták 2014-2016 között (a további fejlesztéspolitikai feladatok státuszáról a 

II. kötet 4. táblázat ad tájékoztatást): 

 A lehetséges határ menti és határon átnyúló fejlesztési célok három témakörbe csoportosíthatók: a 
gazdasági kapcsolatok fejlesztése, a hálózatok összekapcsolása, az intézményi együttműködés és 

kapacitások bővítése. Az intézményi együttműködés támogatása, mint prioritás a magyar-szerb és az 

ENI program kivételével minden határon átnyúló programban szerepel, 53,24 millió euró (ERFA) 

támogatás került allokálásra a programokban erre a célra. Emellett mind a gazdaságfejlesztés, mind a 

mobilitás kiemelt szerepet kap a határ menti programokban. Az Európai Területi Társulások is 

szerephez jutnak, a programokban kedvezményezettként jelenhetnek meg. 

Az OFTK területi céljai a határon átnyúló programokban közvetlenül nem jelennek meg, azonban 

érvényesülésüket biztosítja, hogy az egyes határ menti programok monitoring bizottságaiban szavazó 

tagként vesznek részt az adott programban érintett megyék képviselői, így mind a nemzeti, mind a helyi 

stratégiák érvényesülését biztosítani tudják a döntéshozatal során. Emellett a programok területi 

lehatároltsága biztosítja a források célzott felhasználását (pl. a magyar-horvát program az Ormánság, a 

magyar-szerb program a Homokhátság fejlesztéséhez), valamint az értékelés során szempont a projekt 

területi és nemzeti stratégiákhoz való igazodása (pl. megyei tervek, Duna stratégia). 

                                                                                                                                                               

beszámolás lehetővé teszi, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti „köznevelés” 

kifejezést használjuk a hatályos szakmai terminológia érdekében.  
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 Gazdasági együttműködési célok érvényesülése. A határon átnyúló programok támogatásaival 

érvényesülő cél (ld. 2.4. fejezetben). 

 A környezeti és infrastrukturális hálózatok összekapcsolása cél érvényesülése. A határt metsző vizek 

minőségének, mennyiségének védelmét, a vízhez kapcsolódó környezeti kockázatokat Magyarország 

nem képes önállóan kezelni. Fenntartható vízgazdálkodás, különös tekintettel a vizek minőségének 

megőrzésére, kizárólag a környező országokkal történő együttműködés keretében, összehangolt 

intézkedésekkel, közös fejlesztésekkel valósítható meg. A határon átnyúló programok támogatásaival 

érvényesülő cél (ld. 2.4. fejezetben).  

A határ menti térségek fejlesztésében jelentős szerepet játszik a szomszédos országokkal való 

közlekedési kapcsolatok fejlesztése, új határátkelési pontok meghatározása, melyeket a terület- és 

településrendezési tervek – a kétoldalú egyeztetésekre alapozva – jelölnek. Területrendezés 

vonatkozásában közvetlen miniszteriális kapcsolat szlovák relációban volt a beszámolási időszakban, 

mely ma is működik. A Magyar-Szlovák Környezetvédelmi és Természetvédelmi Együttműködési 
Vegyesbizottság keretében működő Területi Tervezési Munkacsoport szervezésében folyó közös, határ 

menti tervezés a „Varratmentes Európa” irányelv figyelembe vételével a szlovák-magyar közös 

határszakasz térségére vonatkozó fejlesztési szándékok összehangolását, az infrastruktúra fejlesztés 

összhangjának biztosítását, a természeti és kulturális örökség közös védelmét és hasznosítását 

támogatja. 

A katasztrófavédelem és a vízgazdálkodás szempontjából fontos együttműködések: részvétel az EFAS 

rendszerben (European Flood Awareness System=Európai Árvízi Figyelmeztető Rendszer); kétoldalú 

kormányközi vízügyi együttműködési megállapodások, amelyeket minden szomszédos országgal 

megkötésre kerültek; részvétel a METEOALARM-ban, amely egy meteorológiai veszélyjelző és 

figyelmeztető rendszer, melynek európai meteorológiai szolgálatok a tagjai, köztük a magyar és - 

Ukrajna kivételével - az összes szomszédos ország meteorológiai szolgálata is; DAEWS: az ICPDR-

nek a Dunára és mellékfolyóira kiterjedő nemzetközi vízminőségi riasztási rendszere, mely közel 15 

éve működik. Ennek része a Tisza-vízgyűjtő Automatikus Vízminőségi és Riasztórendszer, amely 3 

mérőállomást (Hernádszurdok, Csenger, Pocsaj) és rendszerközpontot (Miskolc) tartalmaz, felújítása a 

KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében 2021-ig lehetséges. 

A közlekedés terén, a határok átjárhatóságának nemzetpolitikai és gazdaságfejlesztési jelentőségét 

felismerve, a Kormány átfogó infrastruktúra-fejlesztési programot indított. A szomszédos országok 

legtöbbjével magas szintű megállapodásokban állapodott meg a közösen megvalósítani tervezett 

projektek listájáról és finanszírozásáról. Ennek eredményeként a tárgyidőszakban összesen 8 közúti 

határátkelőhely nyílt meg a szomszédos országokba (3 Szlovákia, 2 Szlovénia, 1-1 Ausztria, Románia 

és Szerbia felé), többek között Magyarország és Románia első gyorsforgalmi kapcsolata. Az EU 

határon átnyúló együttműködési programjainak pályázati kiírásaira 5 közúti kapcsolatot nyújtott be a 

szaktárca. Deklarált célkitűzés, hogy az országhatárt még el nem érő gyorsforgalmi utak 2020-ra 

mindenhol csatlakozzanak a határ túloldalán folytatódó gyorsforgalmi hálózathoz, amely utak 

legtöbbször a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) hazai gerincét is alkotják. Ennek érdekében 

hazánk sikeresen pályázott az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz támogatására, így 2019-re 

autópályává fejleszthető az M70-es autópálya Szlovénia és az M15-ös autópálya Szlovákia felé. Az 

1007/2016 (I. 18.) Korm. hat. a 2014–2020. évi programozási időszak határon átnyúló együttműködési 

programok kiírásaira benyújtani tervezett közúti projektek indikatív listáját tartalmazza, és kijelöli az 

érintett intézmények feladatait. A Korm. hat. végrehajtására tárcaközi munkacsoport jött létre a KKM 

vezetésével, az NFM, ME, BM és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részvételével. Ehhez 

kapcsolódóan a 2016. évi központi költségvetés során az NFM fejezetében 1 Mrd Ft többletforrás 

biztosítása történt meg (a 2017-2020. évi központi költségvetésben is 1 Mrd Ft biztosítása 

történt/történik meg). 

 Intézményi együttműködés és kapacitások bővítése cél érvényesülése. A határon átnyúló programok 

támogatásaival érvényesülő cél (ld. 2.4. fejezetben). Kapcsolódik hozzá a 3.4. A gyógyító 

Magyarország, egészséges társadalom, egészségügyi prioritás fejezetben a határon átnyúló 

betegellátáshoz, az egészségügyi problémák (járványok, mentés katasztrófahelyzetekben stb.) határon 
átnyúló összehangolt kezelése, valamint a gyógy-idegenforgalomhoz kapcsolódó fejlesztések 

támogatása fejlesztéspolitikai feladatok, valamint a 3.6.4.1. Kulturális örökségvédelem fejezetben a 
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két- vagy többoldalú nemzetközi együttműködések megvalósítása, valamint a határon túli támogatási 

rendszer felépítése, megvalósítása, határon túli örökségvédelem a nemzetpolitika szolgálatában 

fejlesztéspolitikai feladatok (ld. 3.4. és 3.6.4.1 fejezetek). 

3.1.4 Városhálózat-fejlesztési célok megvalósulása 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

Az OFTK városfejlesztési célja a városok és várostérségek fenntartható és integrált fejlesztését fogalmazza 

meg, összhangban a Lipcsei Charta és a Budapesti Kommüniké elveivel. Átfogó település-, vagy 

városhálózat-fejlesztési stratégia nem készült. A város-vidék együttműködés célja és elve a Nemzeti 
Vidékstratégiában szerepel, amely szerint a vidékpolitika fontos célkitűzése a kiegyensúlyozott város–

vidék kapcsolatrendszer, város és vidéke egymásrautaltságának tudatosítása, egyenlőségen és 

kölcsönösségen alapuló kapcsolatának helyreállítása.  

A városfejlesztés (a megyei jogú város fejlesztése is) az adott megye viszonylatában emellett megjelenik a 

megyei területfejlesztési koncepciókban és programokban, a területhasználati (pl. beépített területek) 

előírásokat tekintve pedig a megyei területrendezési tervekben. Ezen túl az egyes városok szintjén a 

településfejlesztési koncepciók és integrált településfejlesztési stratégiák, valamint a településrendezési 

eszközök biztosítják a városok fejlesztésének tervi alapjait. 

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

A városfejlesztést elsődlegesen és deklaráltan a TOP, illetve Budapest és Érd megyei jogú város esetében a 

VEKOP támogatja. A TOP megyei jogú városok fejlesztéseit tartalmazó (6.) prioritása teljesíti az EU ERFA 

rendeleti előírása alapján fenntartható városfejlesztésre fordítandó legalább 5% ERFA forrást. Emellett a TOP 

a megyei fejlesztési prioritásokban is biztosítja a városfejlesztési célok támogatását, így a 2. 

településfejlesztési (gazdaságösztönző és népességmegtartó településfejlesztés, kapcsolódó környezetvédelmi 

fejlesztések) prioritás kiemelten kezeli a városokat, emellett ERFA és ESZA forrásból támogatást nyújt a 

szociális városrehabilitációs programokhoz. A helyi gazdaságfejlesztést célzó 1. prioritása elvi szinten 

lehetőséget ad a város-vidék együttműködési projektek támogatásához. A 7. Közösségvezérelt helyi fejlesztések 

(CLLD) prioritás kísérleti jelleggel a 10 ezer fő feletti városokban nyújt támogatást a városi helyi 

akciócsoportok helyi részvételen és partnerségen alapuló helyi fejlesztési stratégiáinak tervezéséhez és 

megvalósításához. A támogatásban részesülő helyi akciócsoportok révén így az érintett városokban 

elsődlegesen közösségi, kulturális tematikájú, helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódású helyi fejlesztési 

programok valósulhatnak meg. A 10 ezer fő alatti városok esetében a VP LEADER keretében nyílik lehetőség 

vidékfejlesztési helyi akciócsoportokban történő részvételre és helyi fejlesztési programok megvalósítására. A 

VEKOP Budapest Főváros és Érd megyei jogú város számára biztosít támogatást integrált területi programjuk 

megvalósítására. Az ETE célkitűzés keretében megvalósuló Urbact III program ugyancsak a városokat 

célozza, célja, hogy tapasztalatcserével és tudásátadással, egyéb eszközökkel a városi önkormányzatok 

hálózatba szerveződve, egymással együttműködve tapasztalatot cseréljenek és együtt keressék a válaszokat 

néhány közös, európai városi problémára. A programok OFTK hozzájárulásának bemutatását a 2.4. fejezet 

tartalmazza. A megyei jogú városok fejlesztéseire további finanszírozást irányzott elő a 2015-ben indított 

Modern Városok Program, hazai és uniós forrásokra alapozva. 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

A városfejlesztési célhoz kapcsolódó fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulását elsődlegesen a 

településfejlesztés és a tematikusan kapcsolódó szakpolitikák (közlekedés, környezetvédelem, 

energiagazdálkodás, gazdaságfejlesztés és beruházás ösztönzés, építésügy, örökségvédelem, kultúra és 

közművelődés, társadalmi felzárkózás, családpolitika, közbiztonság) intézkedései segítik. Célzottan 

városfejlesztési beavatkozásokat a TOP és VEKOP finanszíroz (megyei és megyei jogú városi ITP-k, valamint 

TOP esetében városi CLLD helyi fejlesztési stratégiák). Emellett azonban a helyi tervezésnek és 
végrehajtásnak is kulcsszerepe van, amely a városi önkormányzatok feladatköre. A fejlesztéspolitikai 

feladatok megvalósulását 2014-2016 között támogató kormányzati intézkedések, az adott városokra vonatkozó 

célok esetében az adott város településfejlesztési stratégiája, illetve programja OFTK illeszkedésének 

bemutatása az alábbiakban, városfejlesztési prioritások, részcélok szerint történik (a további 

fejlesztéspolitikai feladatok státuszáról a II. kötet 4. táblázat ad tájékoztatást). 
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3.1.4.1 A város- és várostérség fejlesztési prioritások és szempontok érvényesülése 

A fenntartható és harmonikus város-vidék kapcsolat 

 A város és vonzáskörzetének szereplői közötti együttműködés ösztönzése. A 1567/2015. Korm. 
határozat (építésügy átalakítását célzó feladatok) alapján elkészült egy kézikönyv a társadalmi 

párbeszéd és együttműködés módszertanáról. A kézikönyv a 314/2012. Korm. rendelet 

(településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök) 

módosításai alapján aktualizálásra került. 

A TOP a helyi gazdaságfejlesztési prioritásában elvi szinten tartalmazza a város-vidék együttműködést 

megvalósító projektek támogatásának lehetőségét. A konkrét intézkedések, pályázati konstrukciók 

szintjén azonban a város-vidék együttműködés célzott támogatása nem került megfogalmazásra, ezekre 

az együttműködésekre egy-egy térség (megye, járás) esetében a meghirdetett felhívások forrásainak 

koordinációjával kerülhet sor. Egyedül a CLLD keretében, a TOP–7.1.1-16 Kulturális és közösségi 
terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához 

kapcsolódva című felhívás esetében került ösztönzésre a városi helyi akciócsoportok által készített 

stratégiák összhangjának megteremtése a környező LEADER stratégiákkal, az esetleges 

együttműködési lehetőségek feltárása érdekében (ld. 2.4. fejezet). 

 A beépített területek összenövésének megakadályozása. A budapesti agglomeráció tekintetében ld. 

3.1.4.3 fejezetnél. 

Központi városok belterületének vonzóvá tétele. A TOP 2. prioritása, megyei jogú városok esetében 6. 

prioritása támogatja a gazdaságélénkítő, vállalkozásokat vonzó, gazdasági, környezeti és társadalmi 

szempontból fenntartható települési környezet kialakítását, amelynek célja a városok vonzerejének 

erősítése, térségi gazdasági központi funkciójuk erősítése, valamint a népesség megtartása, a városi 

közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása. A városi CLLD ugyancsak hozzájárul 

ehhez a célhoz az érintett városokban. (Ld. 2.4. fejezet). 

 A városokban található központi szolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása: a nyitva tartás 
szervezése, a környéki parkolási lehetőségek biztosítása, a közösségi és alternatív, gyalogos és 

kerékpáros közlekedés általi megközelíthetőség lehetővé tétele, az elektronikus szolgáltatások 
kialakítása, kihelyezett, vagy mobil szolgáltatások révén. Az elektronikus szolgáltatások kialakítását az 

intelligens információ- és kommunikációtechnológiai fejlesztésekkel, az „okos város” megközelítést 

követve a TOP és IKOP is támogatja a közösségi közlekedés vonatkozásában.  

A fenntartható és harmonikus város-vidék kapcsolat alcím alatt felsorolt további egyes fejlesztéspolitikai 

feladatokkal kapcsolatos információk (pl. városok belterületének fejlesztése, zöldfelületek minőségi 

bővítése, központi szolgáltatások fejlesztése) a további városfejlesztésre vonatkozó feladatoknál 

szerepelnek, míg a beépített területek összenövésének, illetve a város szétterülésének a 

megakadályozásával kapcsolatos intézkedés a budapesti agglomeráció esetében (3.1.4.3 fejezet) jelenik 

meg. 

Fenntartható és kompakt városszerkezet kialakítása 

 A többközpontúság kiépítése nagytérségi, és városszerkezeti szinten egyaránt. Ld. 3.1.4.2 A 

többközpontú városhálózat-fejlesztés célnál. 

 A közlekedés racionalizálása és a fenntarthatóságának biztosítása, a környezetbarát alternatív 

közlekedési eszközök fejlesztése (vasút, elővárosi vasút, kerékpárutak, ahol lehet vízi közlekedés és ezek 

kombinációi).A TOP 3. prioritása támogatja a fenntartható települési, városi közlekedés támogatását 

(ld. 2.4. fejezet). Emellett ld. OFTK 3.2.1.13. Közlekedéspolitika fejezetnél. 

 A városi zöldterületek minőségi bővítése, a közparkok szolgáltatásainak és infrastruktúrájának 

megújítása, hálózatba szervezése. 2016. februárban elkészült a Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és 

Fenntartási Terv (ZIFFA) módszertani segédlete, amely kimondottan a városi léptékben, a teljes 

településre készítendő zöldfelületek és vízfelületek tudatosan felépített hálózati rendszerének 

kialakítását és fenntartását kívánja ösztönözni. 2016. októberben „A közösségi jelentőségű természeti 
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értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 

célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” című projekt keretében 

elindult „A hazai zöldinfrastruktúra megőrzését és fejlesztését megalapozó stratégiai keretek és 
fejlesztési lehetőségek meghatározása, kidolgozása, beleértve a nemzeti restaurációs prioritások 

azonosításának módszertani megalapozása” című kutatás. Ez nem kizárólagosan a városi 

zöldhálózatokra koncentrál, de információkkal szolgál azok továbbfejlesztéséhez is. 

A TOP 6. prioritástengely támogatja a megyei jogú városok célzott fejlesztését. A komplex 

városrehabilitációt támogató infrastruktúra beruházások a megyei prioritástengelyeken is megjelennek, 

így a 2. és 4. prioritástengelyek felhívásai esetében ezek a komplex beavatkozások kizárólag városi 

jogállású településeken valósíthatók meg, ezzel is erősítve az OFTK várospolitikai céljait. Az alábbi 

felhívásokra igényelhetnek kizárólag városok támogatást: TOP-2.1.1 Barnamezős területek 

rehabilitációja, TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása, TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja. 

A zöld városok kialakításának egyik alappillére az egységes, hálózati rendszerben tervezett települési 

zöld infrastruktúra. A TOP Zöld Város kiíráshoz kapcsolódóan Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és 

Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) készítését segítő útmutató készült a települési döntéshozók valamint a 

tervezők számára. Az akciótervek elősegítik az EU-s források hatékony felhasználását, mivel 

rendszerbe illesztett, ezáltal fenntartható módon kerülnek kialakításra a beruházások. Emellett a 

települések egy folyamatosan megújuló kataszteri rendszert is kialakíthatnak, amely segíti a zöldfelületi 

rendszer folyamatos kezelését, színvonalának megőrzését, javítását. (Ld. 2.4. fejezet). 

 A barnamezős területek (használaton kívüli ipari területek) előnyben részesítése a zöldmezős 
beruházásokkal szemben. A hatékony ingatlanhasznosítás, a kompakt településszerkezet kialakítása és 

a települési klímavédelem egyaránt megköveteli a zöldmezős beruházások helyett a barnamezős 

területeken történő fejlesztéseket. A TOP céljaihoz kapcsolódva több pályázati kiírás is született a 

barnamezők hasznosítására. (Ld. 2.4. fejezet). 

Az energiafüggőség csökkentése és a klímavédelem 

 A zöld és kék gazdaság céljainak és elveinek követése, valamint a lokális erőforrásokra épülő helyi 
gazdaság erősítése. A TOP támogatja a helyi gazdaság élénkítését szolgáló beavatkozásokat, a megyei 

jogú városok esetében a 6., egyéb városok esetében az 1. prioritástengely keretében, emellett a 3. és 6. 

prioritástengely keretében támogatást nyújt az önkormányzati energiahatékonyság javítására és a 

megújuló energiaforrások arányának növelésére (ld. 2.4. fejezet). 

 A környezetbarát és hatékony, energiatakarékos távfűtő rendszerek fejlesztése, távhő-rekonstrukció. A 

KEHOP 5.3. intézkedése keretében közel 45 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésre a 

gazdasági társaságok részére távhő rendszerek korszerűsítésére, bővítésére. A támogatások keretében 

lehetőség lesz a megújuló energiaforrásokat hasznosító távfűtő rendszerek kialakítására, megújuló 

energiaforrásra való részleges, vagy teljes átállítására, illetve távhő rendszer energihatékonysági 

beruházások megvalósítására. 

 Klímabarát, alacsony szén-dioxid kibocsátású, versenyképes és biztonságos városi tömegközlekedés 
kialakítása, a gyalogos és a kerékpáros közlekedés előtérbe helyezésével, valamint a szolgáltatások 

technikai alkalmazkodása a klímaváltozáshoz.A TOP és IKOP támogatja a városi közösségi 

közlekedést, a TOP 3. prioritástengelye (megyei jogú városok esetében 6.4. intézkedése) a gyalogos és 

kerékpáros közlekedést is (ld. 2.4. fejezet). Emellett a közlekedési intézkedések járulnak hozzá (ld. 

3.2.1.13. Közlekedéspolitika fejezet). 

 A szélsőséges mikroklíma mérséklésére kiegyenlítő (kondicionáló) zöldfelületek biztosítása. Az 

energiafüggőség csökkentése és a klímavédelem alcím alatt felsorolt további egyes fejlesztéspolitikai 

feladatokkal kapcsolatos információk (pl. klímabarát városi tömegközlekedés) a közlekedéspolitikai 

fejezetben (3.2.1.13.), míg mások (pl. kiegyenlítő zöldfelületek biztosítása) korábbi városfejlesztési 

feladatokhoz kapcsolódóan jelennek meg. 
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A demográfiai változások - a városi népességfogyás kezelése, a családok és a helyi közösségek 

megerősítése 

 Helyi munkaerő-piaci programok megvalósítása az idősödés miatti és az elvándorlásból fakadó 
munkaerő kiesés elkerülése érdekében. A TOP keretében három helyi foglalkoztatási együttműködést 

célzó felhívás került meghirdetésre, Budapest és Pest megye kivételével valamennyi megyében: TOP-

5.1.2-15, TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések, és TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási 

együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében. A projektek olyan foglalkoztatás és 

gazdaságfejlesztési kezdeményezések és megállapodások megvalósítására szolgálnak, amelyek célja a 

gazdasági élet helyi, a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplőinek, az államnak, 

önkormányzatnak, a vállalkozásoknak, valamint a civil szféra képviselőinek összefogása a stratégiai 

célok és az erőfeszítések összehangolása a gazdaság és a munkaerőpiac fellendítése érdekében. 

 Közösségfejlesztő kulturális és társadalmi programok megvalósítása. A TOP helyi közösségvezérelt 

fejlesztéseket (CLLD) prioritástengelye támogat helyi részvételre alapuló, elsődlegesen közösségi és 

kulturális fejlesztési tartalmú helyi fejlesztési stratégiákat (ld. lentebb), de a CLLD-n kívül is 

lehetőséget biztosít helyi közösségi programok megvalósítására, pl. helyi identitást erősítő akciók, 

kulturális örökség megőrzésére, megismertetésére irányuló tevékenységek a helyi civil társadalom 

bevonásával (ld. 2.4. fejezet). Ilyenek a TOP-5.3.1 és a TOP-6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése 

című felhívások, az ebből megvalósuló helyi projektekeket közösségfejlesztési módszertannal, 

képzésekkel és országos mentorhálózattal az EFOP-1.3.1 Cselekvő közösségek – aktív közösségi 

szerepvállalás című kiemelt projekt támogatja. Továbbá a kulturális szakpolitikai feladatok járulnak 

hozzá a célhoz. 

 Gyermekjóléti és a családokat érintő oktatási, szociális és egészségügyi szolgáltatások biztosítása 

megfelelő minőségben, kapacitásokkal és elérhető módon. A TOP a városokban (1. prioritás) és a 

megyei jogú városokban (6. prioritás) is támogatja az óvoda- és bölcsődefejlesztést, továbbá egyes 

önkormányzati szociális és egészségügyi alapellátások (infrastruktúra) fejlesztését (ld. 2.4. fejezet). 

 Közösség- és társadalom-orientált városfejlesztés. A TOP helyi közösségvezérelt fejlesztéseket 

(CLLD) támogató prioritástengelye alapján kísérleti jelleggel városi helyi akciócsoportok helyi 

fejlesztési stratégiákat tervezhetnek és valósíthatnak meg ERFA és ESZA forrásokból, elsődlegesen 

közösségi és kulturális fejlesztési tartalommal (ld. 2.4. fejezet). Továbbá ld. az integrált tervezés 

koordinációjának erősítése feladatnál. 

A további fejlesztéspolitikai feladatokkal kapcsolatos információk más városfejlesztési feladatokhoz 

kapcsolódóan, illetve a releváns szakpolitikai fejezetek (szociálpolitika, egészségügy, köznevelés, 

közlekedés, kultúra) alatt jelennek meg. 

A leromlott városrészek hanyatlásának megállítása, megelőzése 

 A helyi közösség oktatási, képzési és kulturális lehetőségeinek fejlesztése, a gyermekekre és fiatalokra 

összpontosító proaktív politikák kialakítása. A TOP a szociális városrehabilitációt, a városi szövetbe 

ágyazott, leszakadó, leszakadással veszélyeztetett városrészek megújítását, az életkörülmények 

javítását ESZA forrásokkal is támogatja, az ERFA forrásból megvalósuló beruházásokat is magában 

foglaló helyi komplex programok keretében. Az alapellátásban biztosított szolgáltatásokat kiegészítő 

alulról építkező társadalmi felzárkózást célzó tevékenységek valósíthatók meg (ld. 2.4. fejezet). 

 A fizikai környezet megújítása. A TOP a szociális városrehabilitációt a fizikai környezet megújítására, a 

lakhatás körülményeinek javítására irányuló, ERFA forrásból finanszírozott beavatkozásokkal is 

támogatja, a humán szolgáltatási elemekkel összehangolt komplex programok keretében (ld. 2.4. 

fejezet). A VEKOP a leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek 

javítását, társadalmi és fizikai rehabilitációját Pest megye településein és Budapesten is támogatja. 

 A szegregált területek kialakulásának megelőzése, a kialakult szociális problémák hatékony kezelése. A 

szegregátumok problémája az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) anti-szegregációs programja 

(ASZP) révén a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 2013. január 1-jei hatályba lépése óta része a 

jogszabálynak. A jogszabály alapvetően a Városfejlesztési Kézikönyv stratégiakészítési módszertanát 

vette át, ami alapján a 2007-2013 tervezési ciklusban készültek az integrált városfejlesztési stratégiák. 
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A szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolásának módszertanát 2014. december 

22-i hatállyal szabályozza a rendelet, ezért a településfejlesztésért felelős miniszter készítette elő a 

vonatkozó előterjesztést a Kormány számára az érintett szakterületek együttműködésével. A rendelet 

módosítását indokolta többek között, hogy szükséges volt annak pontosítása, hogy az önkormányzatok 

hogyan jelöljék ki ezeket a területeiket, az ITS munkarészeként előírja az ASZP készítését, a 

szegregátum-lehatárolás módszertani gyakorlatának szabályozására volt szükség, a probléma kezelése 

integrált, területi szemléletet követel, a településszövet fizikai megújítására (is) vonatkozik, az uniós 

városfejlesztési forrásokhoz szükséges volt a lehatárolás. Az Étv. is kimondja, hogy a 

településfejlesztés és -rendezés során figyelembe kell venni a helyi társadalmi-gazdasági és 

infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentését, az integráció elmélyítését /7. § (2) bek. e) pont/. Ezt az 

ITS anti-szegregációs programja segíti. A hatályos szabályozás szerint a szegregációszűrés 

módszertanát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 10. és 11. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat a 

KSH-tól igényli meg adatszolgáltatási szerződés keretében a szegregációszűrést az 1. melléklet szerinti 

megalapozó vizsgálathoz, és ha a településen található szegregátum, illetve szegregációval 

veszélyeztetett terület, az ITS munkarészeként, a 2. melléklet alapján kidolgozza az anti-szegregációs 

programot. 

 Városrehabilitációs tevékenység hatékonyabb működtetése és új programok bevezetése. Ld. fenti 

feladatok. Példaként meg lehet említeni a Tatabánya, Oroszlány – teleprehabilitációt: a két város 

közfoglalkoztatás keretében komplex roma telep-programot valósított meg, amelyek hozzájárultak a 

városok perifériális területének rehabilitációjához, a marginális élethelyzetben lévő emberek 

megsegítéséhez. 

Együttműködés a többszintű kormányzás jegyében 

 A városok és vidékük együttműködésének elősegítése stratégiai és operatív kérdésekben (a 

területrendezésre, közös fejlesztésekre), a települések közös, együttes tervezési tevékenységének 

ösztönzése. A 1567/2015. Korm. határozat alapján elkészült egy kézikönyv a társadalmi párbeszéd és 

együttműködés módszertanáról. A kézikönyv a 314/2012. Korm. rendelet módosításai alapján 

aktualizálásra került. Emellett a TOP a CLLD keretében ösztönzi a városi és a környező 

vidékfejlesztési helyi fejlesztési stratégiák összehangolását (ld. 2.4. fejezet). 

 Az integrált tervezés koordinációjának erősítése helyi és várostérség szinten, a várostérségek 
harmonikus fejlődését támogató, a koordináció kialakításához alapvető intézmények és eszközök 

meghatározása. A TOP a megyei jogú városoknak önálló integrált területi programok keretében nyújt 

támogatást, a többi városnak a megyei ITP-k részeként. A TOP tervezést megalapozó megyei 

területfejlesztési koncepciók és programok tervezése és a TOP tervezéshez, végrehajtáshoz kapcsolódó 

ITP tervezés során szempont volt a megye és a megyei jogú város, a városok és térségeik tervezésének 

és fejlesztéseinek összehangolása. A megyei jogú városok ITP-jüket önállóan tervezték és az EU 

rendeleti előírásoknak megfelelően a végrehajtásban is részt vesznek a TKR eljárásrend szerint (ld. 2.4. 

fejezet). 

A hatékony településfejlesztés érdekében központi támogatással elkészültek az új szabályozási 

környezethez illeszkedő településfejlesztési koncepciók és integrált településfejlesztési stratégiák 

minden megyei jogú városra, majd minden járásszékhelyre és kerületre, melyek elősegítik a modern és 

hatékony városfejlesztést 2014 és 2020 között, illeszkedve a kormányzati célokhoz. A dokumentumok 

kidolgozásakor elsődleges szempont volt a megvalósíthatóság, az uniós területi programok tartalmának 

figyelembe vétele és a lehetséges források bevonása. Összesen a 152 járásszékhely városból 140, a 23 

fővárosi kerületből 15 vett részt a projektben, melynek keretében így 155 ITS, és további 33 

településfejlesztési koncepció készült el. A társadalmi egyeztetéseken régiónként 900-1500 fő vett 

részt. A járásszékhelyekre készült új generációs ITS-ek a társadalmi, gazdasági és környezeti 

szempontok együttes figyelembe vételével – konfliktusuk esetén ezek feloldásával – adnak térbeli 

összefüggésekre vetített, optimalizált válaszokat. A fenntarthatóság elvét környezeti, társadalmi és 

gazdasági szempontból érvényesítik. A projekt tapasztalatai összegzésre kerültek, javaslatok születtek a 

tervezés jobbá tételére, várostérségi tervezés fejlesztésére, a partnerség és a pénzügyi tervezés 

javítására, az antiszegregációs tervezés a monitoring- és indikátorrendszer továbbfejlesztésére. 
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Stratégiai szemlélet a várostérségek tervezésében 

 Integrált városfejlesztési koncepciók és stratégiák készítését és a várostérségek együtt-tervezését 
ösztönözni szükséges. A feladat összefügg az integrált tervezés koordinációjának erősítése feladat 

végrehajtásával, részletes leírás ld. fentebb. A 2007-2013-as uniós programozási időszak integrált 

városfejlesztésének ex post értékelése alapján (Terra Stúdió, 2016. november) a városkörnyéki 

települések fejlesztése teljesen elvált a város fejlesztésétől. A jelenlegi időszakban ennek korrigálására 

az ITS a funkcionális várostérségre készült, továbbá a megyei jogú városok integrált területi programot 

terveztek és valósítanak meg, a további városok célzott fejlesztései a megyei ITP-be integrálódnak, 

ezeken túl a CLLD eszköz révén a városi akciócsoportok is készíthetnek helyi fejlesztési stratégiát. Az 

IVS/ITS révén lehetőség van a város-vidék kapcsolatrendszer erősítésére, a város és funkcionális 

térségek összehangolt fejlesztésére, a gyakorlatban azonban ez jellemzően nem történt meg, az ITS és a 

CLLD közötti kapcsolat sem szoros, várostól függ. Pozitív példaként említhető Jász-Nagykun-Szolnok 
megye, ahol a megyei önkormányzat a megyei területfejlesztési stratégia megalapozásaként 

előtanulmányt készítetett Szolnok, Martfű, Törökszentmiklós funkcionális várostérségekre, melyet az 

OFTK-ban szereplő megközelítés alapján együttkezelendő térségnek nevez a dokumentum, és az 

OFTK területi céljait is megjeleníti. 

 A városi klímatervezés szempontjainak beépítése a város különböző ágazati, tervezési programjaiba 
horizontális szempontként. A feladat az „Erősebb akcióterületi megközelítés” feladat részeként valósul 

meg. 

 Széleskörű, rendszeres és átlátható tervezési partnerség kialakítása a városokban, bevonva a 
lakosságot, a civil és gazdasági szereplőketA feladat az integrált tervezés koordinációjának erősítése 

feladat keretében valósul meg. A TOP CLLD prioritás kifejezetten ezt a célt szolgálja, a helyi 

fejlesztési stratégiák tervezése és végrehajtása is a helyi részvételre és partnerségre épít (ld. 2.4. 

fejezet). 

 A városfejlesztési eredmények nyomon követése („monitoring”), a stratégiák rendszeres 

felülvizsgálata, aktualizálása. A TOP finanszírozásával megvalósuló megyei jogú városi integrált 
programok a 2014-2020-ra vonatkozó indikátorokat tartalmaznak, monitoringjuk a TOP monitoring 

keretében történik.  

 Erősebb akcióterületi megközelítés: az ágazati beavatkozásokat az egyes akcióterületeken és a 

városrészek között össze kell hangolni. Ld. korábbi feladatok, az ITS tervezés során ez a szempont 

érvényesült, és a megyei jogú városok esetében az ITP tervezés és végrehajtás során is szempont. 

Emellett a szociális városrehabilitációt célzó beavatkozások esetében is követelmény. A feladathoz 

szorosan kapcsolódnak a 3.7.4. Településfejlesztés fejezet fejlesztéspolitikai feladatai is. 

A helyi és térségi gazdaságfejlesztés 

 Közösségfejlesztés, a helyi kezdeményezések ösztönzése.A feladathoz kapcsolódik a TOP közösségi 

szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) prioritása, ld. többközpontú városhálózat-fejlesztés 

célnál, ill. 2.4. fejezet. 

 A helyi gazdasági együttműködések és termékek előállításának és térségen belüli értékesítésének az 

ösztönzése. A TOP támogatja az önkormányzati helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztését és a helyi 

gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási együttműködéseket, ennek keretében az operatív program 

szintjén lehetővé teszi a helyi termékek menedzsmentjéhez, piacra jutásához kapcsolódó programok 

megvalósítását. A helyi mezőgazdasági termékek előállítása, piacra jutása tekintetében a TOP és a VP 

kiegészítő jelleggel, szinergiában nyújt támogatást (részletesen ld. 2.4. fejezetben). Emellett 10 ezer fő 

alatti városok a VP által finanszírozott LEADER keretében is valósíthatnak meg helyi 

gazdaságfejlesztési tematikájú térségi programot (diverzifikáció, helyi piacok, stb.), valamint a VP 

releváns tematikus intézkedéseire is jogosultak (pl. helyi piacok infrastruktúra fejlesztése a kisméretű 

infrastruktúrák fejlesztése intézkedés keretében). A 10 ezer fő feletti a TOP városi CLLD keretében 

valósíthatnak meg olyan közösségi, kulturális tartalmú helyi fejlesztési programokat, amelyeknek helyi 

gazdasági kapcsolódása is lehet. A VP rövid ellátási lánc tematikus alprogram a helyi mezőgazdasági, 

élelmiszer termékek esetében támogatja a termelők és a fogyasztók közötti szoros földrajzi kapcsolatra 

épülő, maximum egy közvetítő közbeiktatásával alkotott, rendszeres értékesítést végző értékesítési 
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láncokat (ld. 2.4. fejezet). Fenti információk érvényesek a helyi gazdaságra, helyi piacokra, 

önkormányzati gazdaságfejlesztésre vonatkozó feladatokra is. 

 Szociális gazdaság kiépítése és fejlesztése. A helyi gazdaság fejlesztése, a helyi, települési 

kezdeményezések támogatása, az önkormányzatok termelő tevékenységének erősítése alapvetően két 

oldalról történik a közfoglalkoztatásban. A közfoglalkoztatás szempontjából kiemeltnek minősülő 

településeken van lehetőség az ún. járási (korábban kistérségi) startmunka mintaprogramok indítására, 

ezen belül a mezőgazdasági projektek esetében a helybeni lehetőségek, adottságok kihasználásával 

megtermelt zöldség és gyümölcs, takarmánynövények, valamint a kisállattartás biztosítja jellemzően az 

önkormányzati intézmények ellátását. A projekt segítségével állandó friss alapanyag kerül a 

településeken működő konyhákban feldolgozásra, és lehetőség nyílik a keletkező többlet 

felhasználására, értékesítésére, feldolgozására is. Várhatóan középtávon a projektek önfenntartóvá 

válhatnak, valamint helyben teremthetnek munkalehetőséget, illetve elérhetővé teszik az önellátás 

lehetőségét a hátrányos helyzetű álláskeresők számára.  

A másik út, a járási programokból kiemelkedő szociális szövetkezetek létrehozása. A Kormány által 

jóváhagyott Magyar Munka Terv három pilléren biztosítja a foglalkoztatás növeléséhez szükséges 

támogatásokat, mely közül az egyik pillér a szociális gazdaság támogatása. A szociális gazdaság 

meghatározó szereplői a szociális szövetkezetek, amelyek új vállalkozói formaként jelentős szerepet 

tölthetnek be a helyi gazdaságfejlesztésben, valamint megerősítik a társadalmi kohéziót, amelyek révén 

egyúttal a gazdaság stabilitásához is hozzájárulnak. A Kormány a 1040/2016. (II. 11.) Korm. 
határozatában többek között az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális 

szövetkezetek alakításának elősegítését, valamint a szociális szövetkezetek működési feltételeinek 

javítását célzó tevékenységek szakmai-módszertani támogatását, az e célra biztosított uniós források 

elérésének elősegítését határozta meg.Cél, hogy a szociális szövetkezetek a helyi adottságokra és az 

önszerveződés erejére építve hosszú távon működőképesek legyenek, így biztosítva a továbblépést - az 

elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést - a közfoglalkoztatási programokban 

foglalkoztatottak számára; továbbá vállalkozásként olyan valódi piaci szereplők legyenek, amelyek az 

értékteremtő startmunka mintaprogram bázisán jönnek létre, valamint a közfoglalkoztató 

önkormányzatok részére a programban biztosított vagyonelemeket haszonkölcsön szerződés alapján 

átvegyék, hasznosítsák. Ennek érdekében a BM szakmailag támogatja és figyelemmel kíséri 

közfoglalkoztatás alapjain szerveződő és önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek 

alakítását, melyek száma folyamatosan növekszik. Ahol a közfoglalkoztatási programok megvalósítása 

során látszik a hosszabb-rövidebb távon piaci feltételek alapján történő működtetés lehetősége, ott van 

realitása a tevékenységek szociális szövetkezeti keretek közötti működtetésnek. A szociális 

szövetkezetek a munkahelyteremtés forrásai olyan területeken, ahol a hagyományos „befektetői” 

vállalkozói struktúrák nem minden esetben életképesek. 

Stratégiai várostérség-fejlesztés 

E cél várostérség fejlesztési, különösen várostérségi gazdaságfejlesztési stratégiák kidolgozását és 

végrehajtását irányozza elő. A feladattal kapcsolatos végrehajtási elemek (ITS és ITP tervezés, megyei 

területfejlesztési koncepciók és programok tervezése) a fenti feladatok leírásában, ill. a következő, 

többközpontú városhálózat-fejlesztés célnál találhatók. 
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3.1.4.2 A többközpontú városhálózat-fejlesztés 

 A városhálózat fejlesztésének szempontjai: az ország többközpontúságának biztosítása, a decentralizált 

térszerkezet biztosítása és a hálózatos térszerkezet biztosítása. Az OTrT-ben nagy hangsúlyt kapott a 

közlekedési hálózat térbeli rendjének kialakításakor a többközpontú fejlődést elősegítő, a főváros 

centralizált helyzetét oldó közlekedési hálózat tervezete (pl.: M0, R11-101. sz. főút, M8, M9), mely 

lehetővé teszi a városgyűrűk, a regionális jelentőségű központok összekapcsolását is. A főúthálózat, 

valamint a megyei területrendezési tervekben az országos közlekedési elemeket kiegészítő térségi 

jelentőségű elemek (mellékutak) biztosítják a kis- és középvárosok, kisebb települések hálózatba való 

bekapcsolását. A terület- és településrendezési tervekben lévő közlekedési hálózat megteremti a 

lehetőséget a periférikus, határ menti térségekben élők számára is a funkcionális és foglalkoztatási 

központok jobb elérhetőségét, a hátrányos helyzetű, zsáktelepülések hiányos térségi kapcsolatainak 

kiépítését, mobilitásuk biztosítását. 

A többpólusú városhálózat kialakulását, a megyei jogú városok térségi gazdaságfejlesztésben és helyi 

fejlesztésben betöltött szerepének erősítését segíti elő a megyei jogú városok fejlesztése, melyhez 

célzott forrást a TOP 6. prioritástengelye (fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban, uniós 

forrás) és a Modern Városok Program (uniós és hazai forrás) biztosít. 

A TOP 6. prioritástengely szerinti fejlesztéseket a megyei jogú városok önálló forráskerettel és 

indikátorokkal működő integrált területi programokon keresztül valósíthatják meg, a végrehajtásban is 

szerepet kapva. A programokat a megyei területfejlesztési koncepciók és programok, valamint az 

integrált településfejlesztési stratégiák alapozták meg. A TOP fenntartható városfejlesztést célzó 

integrált intézkedéseinek fő célja a városok térségi gazdasági és munkaerőpiaci szerepkörének 

erősítése, a zöld gazdaságra történő átállás elősegítése, a fenntartható közlekedés és a városi környezet 

fejlesztése családbarát és klímaadaptációs szempontok figyelembe vételével, a városi közszolgáltatások 

javítása, a leromlott városi területek megújítása a társadalmi együttműködés erősítésével, a városi helyi 

közösségek erősítése. A városok számos nagyobb léptékű fejlesztése ugyanakkor az ágazati operatív 

programok keretében valósulhat meg (pl. országos jelentőségű közlekedési infrastruktúra-fejlesztések, 

profitorientált szervezetek foglalkoztatás-orientált és K+F támogatása, közép- és felsőfokú oktatási 

intézmények fejlesztése), amelyekre ráépülhetnek a TOP fejlesztési akciói. Részletesen ld. a 2.4. 

fejezetben és a fentebbi városfejlesztési intézkedéseknél. 

Az MVP keretében Magyarország Miniszterelnöke 2015-2017 folyamán együttműködési 

megállapodásokat kötött a 23 megyei jogú város polgármestereivel, amelyek rögzítik a megyei jogú 

városok jövőbeni fejlesztési prioritásait. 2016. december 31-ig 19 megyei jogú várossal született 

megállapodás: Sopron, Eger, Zalaegerszeg, Miskolc, Pécs, Debrecen, Székesfehérvár, Szolnok, 

Nagykanizsa, Érd, Kaposvár, Nyíregyháza, Szombathely, Kecskemét, Szekszárd, Tatabánya, 

Békéscsaba, Veszprém, Dunaújváros. A megállapodásokba került, kormányhatározatokkal kihirdetett 

tervezett fejlesztések legnagyobb hányadát gazdaságfejlesztési beavatkozások, illetve a városok 

gazdasági fejlődésének megalapozását célzó infrastruktúra-fejlesztések képezik. A városok gazdasági 

növekedését, versenyképességének javulását, térségi, nagytérségi gazdasági vonzerejének növelését 

közvetlenül elsősorban innovációs és technológiai parkok fejlesztése, logisztikai központok, és 

modern, magas szolgáltatási színvonalat biztosító ipari parkok kialakítása segítheti elő. A gazdasági 

élet fellendülését, a befektetők számára vonzó környezet kialakítását pedig olyan alapinfrastruktúra 

fejlesztések dinamizálhatják, mint a városok közvetlen bekapcsolása gyorsforgalmi úthálózatba, a 

városi közlekedési feltételek modernizálása, illetve a lakókörnyezet fejlesztése. Az MVP jelentős 

szegmensét képezik a turisztikai fejlesztések, melyek a magyar városok egyedi turisztikai arculatára 

építve kívánnak hozzájárulni a gazdaság fejlődéséhez és a foglalkoztatás további bővüléséhez. A 

megállapodásokban rögzített fejlesztések végrehajtása a Miniszterelnökséget vezető miniszter 

koordinálásával zajlik, az MVP megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) alapján. Az egyes kormányhatározatokban meghatározott fejlesztési 

célok megvalósítása több minisztérium szakpolitikai felelősségét érinti. A program keretein belül 

megvalósítandó fejlesztések finanszírozása tekintetében a Kormány egyaránt épít a 2014-2020-as 

európai uniós források bevonására – elsősorban a gazdaság közvetlen, vagy közvetett fejlesztését 

támogató ágazati operatív programokra, illetve hazai költségvetési források felhasználására. 
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Ugyanakkor több megyében a megyei jogú város – Szekszárd, Kaposvár, Szolnok, Eger, Salgótarján –

térségi pólus szerepet inkább a megyeszékhely funkciójából következő szolgáltatási-igazgatási téren 

tölt be. Az új-érték előállítás zömmel máshol koncentrálódik, például a Balaton déli partja, Paks, a 

Felső-Jászság, Nyugat-Nógrád, Hatvan és Gyöngyös térsége esetében. A befektetők koncentrálódása és 

megfogalmazott igényei alapján indokolt lehet egy iparváros- és üzleti környezet fejlesztési program 

kialakítása ezekben a térségekben. 

3.1.4.3 Budapest és a metropolisz térség fejlesztése 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

Mivel a budapesti metropolisztérség nincs konkrétan definiálva (bár körülhatárolása megtörtént) az OFTK-

ban, ezért a fejlesztési dokumentumok hierarchiájában lejjebb lévő országos dokumentumokban nem 

teljesen egyértelmű ennek a térkategóriának a szerepe. A PM-ben nem szerepel ez a kategória, de a 

dokumentum a a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (BATrT) szóló 2005. évi LXIV. 

törvényben  meghatározott budapesti agglomerációra hivatkozik. Az országos és budapesti ágazati 

stratégiák és fejlesztési prioritások esetén a budapesti metropolisztérség több helyen is nevesítve van: 

legtöbbször a turisztikai, a KFI és a közlekedési fejlesztések esetén merül fel Budapest és környékének 

kiemelt szerepe, de a felsőoktatásban, a kulturális értékek védelmében, illetve az országos közigazgatási és 

adminisztratív funkciók terén is kiemelt szerepet szánnak a budapesti metropolisztérségnek. A 2013-ban 

elfogadott Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepcióban, illetve az erre alapuló, 2014-ben 

kidolgozott és 2015-ben felülvizsgált budapesti ITS-ben szintén koncepcionális cél a metropolisztérségen 

belüli partnerség és együttműködés. Előbbiben három területi egységre vonatkozóan is kijelölik Budapest 

proaktív szerepét, mint kívánatos célt. A legtágabb területi egység a Budapest körüli „gazdasági tér”, amely 

a környező nagyvárosokig (máshol „csapágyvárosok”) tart, és ahol többek között az érintett 

polgármesterekkel való egyeztetéseket, és közös minisztériumi lobbizást jelölik meg kívánatos 

gyakorlatokként. A következő területi egység a Pest megye határáig tartó terület, amellyel kapcsolatban 

többek között egy új agglomerációs lehatárolást jelöl meg feladatként a dokumentum. A legszűkebb területi 

egységen a Budapest 2030 a Budapesttel közvetlenül határos települések csoportját érti: ezekkel az 

önkormányzatokkal a közös rendezési és fejlesztési egyeztetéseket jelöli ki jövőbeli feladatként. Az ITS-

ben azonban már csak kétféle területi egységet nevesítenek a metropolisz térségen belüli partnerségi 

viszonyokkal kapcsolatban: a szűkebb egység alatt a BATrT-ben lehatárolt agglomerációt értik, míg a 

tágabb egység a Budapest 2030 legtágabb, „csapágyvárosokig” terjedő verzióját jelenti. Míg a budapesti 

fejlesztési koncepciók elérendő célként hivatkoznak a budapesti metropolisztérségen belül létező 

különböző közigazgatási egységek (főváros, kerületek, Pest megye, különböző települések) és területi 

szereplők közötti partnerségre, addig a Pest megye által készített dokumentumok megemlítik, hogy 

Budapest és Pest megye csak egymással együttműködve lehet képes a kihívások tartós kezelésére, annak 

ellenére, hogy egymásnak vetélytársat is jelentenek.  

A VEKOP három területi szereplőt nevesít: Budapestet, Pest megyét és Érd Megyei Jogú Várost, a 

számukra kormányhatározatban allokált források felhasználása ITP-jük alapján, TKR eljárásrendben 

történik. Emellett Pest megye 2016-2021 időtávban 80 Mrd Ft célzott pénzügyi támogatásban részesül 

hazai forrásból (1295/2016 (VI.13) Korm. határozat), a gazdaságfejlesztési célú támogatások 60%-os 

arányára vonatkozó döntéssel összhangban. 

A források elosztásán túl több olyan példát is találni, ahol a budapesti metropolisz térségben található 

területi szereplők partneri viszonyba léptek, ezek azonban döntően konzultatív fórumok voltak, szűk 

döntéshozatali jogkörrel, vagy döntéshozatali jogkör nélkül. Ilyen volt az 1997-ben alakult és 2012-ben 

megszűnt Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács (BAFT), amelynek megalakítását az 1996. évi XXI. 

(területfejlesztési) törvény írta elő. 2000 és 2005 között működött a Közép-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Tanács. Ágazati, illetve projektszinten a közlekedés összehangolása (ld. BKK megalapítása), 

illetve a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéri Régió Terület. és Gazdaságfejlesztési Klaszter 
lehetnek példák a partnerségre (utóbbi a Főváros Önkormányzat, a Pest Megyei Önkormányzat, a fővárosi 

kerületek és a Pest megyei települések partnerségén alapul). A térség jövőbeli fejlesztését érintően a 

Kormány 2015-ben a Közép-magyarországi régió 2020 utáni időszakra történő kettéválasztásáról döntött 

(2013/2015. (XII. 29.) Korm. határozat), a közigazgatási határok mentén Budapestre és Pest megyére. 

Budapest Területfejlesztési Koncepciójának átfogó célkitűzései kapcsolódnak az OFTK-ban meghatározott 

célrendszerhez. A Fővárosi Területfejlesztési Program követi a koncepció által előirányzott célokat, az 
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abban rögzített célhierarchiát tovább részletezi, kiegészíti. A Fővárosi Önkormányzat által készített ITP-

ben nevesített intézkedések integrálják az OFTK-ban megfogalmazott célokat, alapelveket, valamint a 

főváros területére vonatkozó fejlesztési tervdokumentumok tartalmát is. Ezen intézkedések főváros 

területfejlesztési céljainak és intézkedéseinek a töredékét fedik le. Az OFTK-ban foglalt célokkal és 

feladatokkal összhangban vannak Érd Megyei Jogú Város településfejlesztési dokumentumaiban, valamint 

Pest megye területfejlesztési koncepciójában és területfejlesztési programjában és a két ITP-ben 

meghatározott fejlesztési irányok is.  

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

A metropolisz térség fejlesztését elsődlegesen a VEKOP támogatja, területi logikájú programként Budapest, 

Érd és Pest megye integrált területi programok alapján történő célzott fejlesztését biztosítva. Emellett az 

ágazati operatív programok (kiemelten KEHOP) is hozzájárulnak a régió fejlesztéséhez (ld. 2.4. fejezet). 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 Tervezett, koordinált, stratégia-alapú térségfejlesztés keretében összehangolt hálózatos 

településfejlesztést kell megvalósítani. A térség területi és települési tervezését, adó-, befektetési- és 

közösségi közlekedési politikáját Budapest, az agglomerációs települések, a „belső gyűrű városai”, Pest 

megye, valamint a területükkel érintett megyék közös cselekvéseként is értelmezni kell. A budapesti 

területfejlesztési programban a Partnerség - a jövő közös tervezése, összehangolt fejlesztések 
Budapesten és a várostérségben stratégiai cél támogatása elsősorban horizontálisan jelenik meg. A 

stratégiai célhoz kapcsolódó fejlesztési irányoknál – a kerületi partnerség mellett – a Budapestet és Pest 

megyét érintő partnerség is helyet kap. A területfejlesztési tervek kidolgozása során a fővárosi tervezők 

folyamatosan egyeztettek a központi tervezőkkel, a kerületekkel és a Pest megyei önkormányzat 

képviselőivel, emellett részt vettek a kapcsolódó tervezési rendezvényeken, illetve maguk is tartottak 

fórumokat. Budapest és Pest megye területfejlesztési terveinek elkészítése során az egyeztetések 

folyamatosak voltak a fővárosi és megyei tervezők között. A fővárosi ITP tartalmazza a Pest megyei 
Területfejlesztési Program és a Fővárosi Területfejlesztési Program prioritás-tengelyeinek kapcsolatát. 

A metropolisz térségre vonatkozó közös javaslatok mind a Főváros, mind Pest Megye Területfejlesztési 

Koncepciójában megjelentek. A takarékos területhasználat elvének érvényesítése megjelenik a 

települési térség területi kiterjedésének korlátozása, a települések összenövésének megakadályozása 

által. Ezért került a BATrT 2011. évi módosításakor a törvénybe a települések közigazgatási határától 

mért 200 m-en belül új beépítésre szánt terület kijelölésének a tilalma, valamint a települési térség 

növekményének legfeljebb 2%-ra történő korlátozása. Lényegében a települési térségek kiterjedésének 

korlátozását szolgálja a területcsere lehetősége is, mely nagyobb önállóságot biztosít a települési 

önkormányzat számára a fejlesztési területek kijelölésében. A feladathoz szorosan kapcsolódnak a 3.7.4. 

Településfejlesztés fejezet fejlesztéspolitikai feladatai is. 

 Elő kell segíteni Budapest fejlődésével járó kisugárzó hatásának minél hatékonyabb érvényesítését, 

koordinált terjedését a környező térségekben. A szinergikus hatások erősítése érdekében a belső és 
külső térszerkezet policentrikus kiegyensúlyozására való törekvés különös tekintettel a központ és a 

„belső gyűrű városai”, illetve a főváros és agglomerációja viszonyára.A Fővárosi Területfejlesztési 

Program 1. Gazdaságfejlesztés a versenyképes, innovatív és “zöld” Budapestért prioritásának egyik 

intézkedése a Várostérségi együttműködésről szól. A terv szerint vannak olyan fejlesztési zónák (pl. 

Ferihegy térsége), logisztikai területek, amelyek kiépítése közös célként jelenhet meg. A Duna-part 

rekreációs célú, és árvízvédelmi fejlesztése, vagy a közösségi közlekedés fejlesztése (P+R) is 

lehetőséget biztosít az együttműködésre. A Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció megfogalmazza 

azt a javaslatot, hogy Pest megye legyen a Budapest és a csapágyvárosok közötti, kisvárosok 

hálózatával sűrűn átszőtt, gazdaságilag prosperáló, hatékony, a metropolisz régió többi szereplőjével 

együttműködő, emellett vonzó, kiemelkedő környezeti feltételeket és életminőséget biztosító térség. A 

Ferihegyi Gazdasági Övezetről a Nemzetközi piaci folyosók csomóponti helyzetéből származó 

földrajzi előnyök kihasználása fejlesztéspolitikai feladatnál leírtak nyújtanak bővebb információt.  

Érd számára a közeljövőben kiemelt jelentőséggel bír a helyben foglalkoztatottság erősítése érdekében 

a város rendkívül jó térbeli pozíciójára, megközelítési lehetőségeire alapozott gazdaságfejlesztési 

övezet kialakítása – melyet az MVP-hez kapcsolódó, Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú 

Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról 
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szóló 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat is nevesít. A szükséges terület jelenleg mezőgazdasági 

hasznosítású, zöldmezős területet érint. 

 Aktívabb és rendszerszerűbb párbeszédre van szükség az állam, a főváros, a kerületek, a vállalkozások, 
a civilszervezetek és a lakosság között. A fenti két pontban leírtak mellett Budapest a területfejlesztési 

tervei és az uniós forrásfelhasználás minél hatékonyabb megalapozása érdekében Tematikus Fejlesztési 

Programokat alakított ki a Duna menti területek összehangolt fejlesztésére, az alulhasznosított és 

barnamezős területek kezelésére, a szociális városrehabilitációra, valamint a gazdaságélénkítésre és 

munkahelyteremtésre. A Tematikus Fejlesztési Programok tervezése két szinten munkacsoportokban 

zajlott. A folyamat legitimációját az annak során háromszor összeülő döntéshozói munkacsoport 

biztosította, melyben a közös fejlesztési irányelvekről születtek döntések. A munkacsoportban döntési 

jogkörrel rendelkezett a Fővárosi Önkormányzat, a kerületi önkormányzatok, illetve a témában érintett 

kormányszerv. Az adott témában erősen érintett szereplők vétójoggal rendelkeztek. A 

munkacsoportnak tanácskozási joggal tagja volt Pest megye képviselője is. A szakmai tartalom 

kialakítása, a kerületi elképzelések közelítése a szakértői munkacsoport-üléseken zajlott, amelyben a 

döntéshozói munkacsoport tagjai által delegált szakmai munkatársakon túl a felkért szakmai 

szervezetek is részt vesznek tanácskozási joggal. A véleményezési joggal rendelkező szervezetek 

írásban véleményezhették a tervezeteket. A tájékoztatást és a lakosság folyamatban való részvételét a 

Fővárosi Önkormányzat erre a célra létrehozott honlapja biztosította, mely egyrészt a 

munkacsoportülésekről tájékoztatja a közvéleményt, másrészt véleményező és javaslattévő felületein a 

lakosság javaslatokat tehetett.  

 Budapest nemzetközi gazdaságszervező szerepének erősítése (pénzügyi szolgáltatások, K+F, tudás-ipar 

és high-tech iparágak megtelepedésének, jelenlétének ösztönzése).A VEKOP-2.1.1-15 Vállalatok 

K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és 

innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek 

támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, 

szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. A 

régióban 19,97 Mrd Ft támogatás állt rendelkezésre. Emellett 2015-ben és 2016-ban lehetőség volt 

a VEKOP keretében a prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés, a 

Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések, a stratégiai K+F műhelyek, a kutatási 

infrastruktúra megerősítésével a nemzetköziesedés, hálózatosodás támogatására.A KFI 

pályázatokkal Budapesten és Pest megyében is létrejöttek országos jelentőségű kiválósági központok, 

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központok (pl. Budapesti Műszaki Egyetem), Európai 

Kiválósági Központok. 

 Budapest kapuvárosi szerepének erősítése az Európai Unió és a Balkán, valamint Kelet-Európa között 
– nyitás a déli és keleti nagyvárosok felé. A feladat megvalósításáról a Nemzetközi piaci folyosók 

csomóponti helyzetéből származó földrajzi előnyök kihasználása fejlesztéspolitikai feladatnál leírtak 

nyújtanak információt. 

 Nemzetközi piaci folyosók csomóponti helyzetéből származó földrajzi előnyök kihasználása (pl. 
makroregionális logisztikai funkció kiépítése).Pest megye területfejlesztési koncepciója és 
területfejlesztési programja a területi célokhoz kapcsolódóan megyei kiemelt fejlesztési térségeket 

nevesít. A Logisztikai zónát Érd, Százhalombatta, Szigetszentmiklós, Gyál, Dunakeszi, Fót, Kistarcsa, 

Dabas, míg a kiemelt gazdasági-logisztikai zónát Vecsés, Gyömrő, Üllő, Pécel alkotja. Utóbbi az 

ország gazdaságfejlesztésének egyik legnagyobb fejlődési potenciállal rendelkező térsége, amelyet a 

megye Ferihegyi Gazdasági Övezetként nevesít. A Ferihegyi Gazdasági Övezet újrapozícionálása, az 

európai, kelet-európai csomóponti funkciók bővítése érdekében, Budapest leginkább érintett kerületei, 

illetve Pest megye érintett települési önkormányzatai együttműködésével 2009-2011 között 

BUDAPEST LÉGIKAPUJA integrált területfejlesztési program címmel koncepció készült. A Pest 

megyei ITP hangsúlyozza, hogy a kapcsolódó stratégiai döntés szerint, a megye nem csak a már 

meglévő gazdasági övezetek fejlesztésére kíván forrásokat allokálni, hanem újakat is létre kíván hozni, 

részben a Ferihegyi gazdasági övezetre koncentrálva. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Terület- és 
Gazdaságfejlesztési Klasztert a Főváros Önkormányzata, Pest Megye Önkormányzata, XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, Vecsés Önkormányzata, a Budapest Airport Zrt. és a 

Hungarocontrol Zrt. hozta létre. A repülőtér szomszédságában illetve térségében működő állami, 
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önkormányzati és gazdasági szereplők együttműködése megerősítésének egyik fontos célja, hogy a 

budapesti repülőtér és közvetlen környezete kiemelt figyelmet kaphasson az országos és regionális 

fejlesztések során. Érd integrált településfejlesztési stratégiájának egyik kiemelt fejlesztési elképzelése 

a Duna Intermodális Logisztikai Központ kialakítása, amelynek célja egy vízi szállításra alkalmas, 

átrakodó, déli logisztikai bázis kiépítése a TEN folyosók találkozásánál. A fejlesztési terület a Duna 

partjának közelében, az M6-os autópálya és a 6-os számú közlekedési út csomópontja mellett, az M0 

autóút, valamint vasútvonalak közelében található. A célterület benyúlik Budapest XXII. kerületébe is.  

A VEKOP-1.2.2-2015 „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében” című 

felhívása 2865 millió Ft-tal támogatta a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése 

érdekében meglévő iparterületek, ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztését, 

iparterületek kialakítását, alapinfrastruktúra kiépítését, bővítését. Az európai uniós forrásból 

megvalósítandó kötöttpályás projektekről, a rendelkezésre álló forrásokról és az IKOP éves fejlesztési 

kerete módosításának előkészítéséről szóló 1691/2016 (XI.29.) Korm. határozat 8 intermodális 

személyszállítási csomópontja között szerepel Kelenföld fejlesztése is.  

 A Duna Stratégiához kapcsolódó uniós fejlesztési lehetőségek kiaknázása. A területfejlesztési tervek 

megalapozása és elkészítése során mind Budapest, mind Pest megye áttekintette a Duna által nyújtott 

fejlesztési lehetőségeket. Budapest egyik tematikus fejlesztési programja is a fővárosi Duna menti 
területek hasznosítását célozza. Budapest területfejlesztési koncepciójának egyik specifikus célja a 

Dunával együtt élő város. A koncepció – és az erre épülő település- és területfejlesztési dokumentumok 

– jövőképe markáns városfejlesztési tengelyként határozza meg a Duna-partot. A Főváros 

területfejlesztési programjában a Dunához kapcsolódó intézkedések között megjelenik a turizmus, az 

örökségvédelem, a barnamezős területek, a természetvédelem, a víz- és árvízvédelem, a közlekedés 

fejlesztése. A „Vegyes területhasználat kialakítása - a Dunával együtt élő város” önálló intézkedésként 

szerepel a tervben a „Településfejlesztési beavatkozások a hatékony városszerkezetért” című prioritás 

alatt.  

Pest megye területfejlesztési programjában szerepel az EU Duna Régió Stratégiájához kapcsolódó és 

arra épülő Pest Megyei Duna Stratégia megvalósítása, amely a Duna Stratégiához kapcsolódva olyan 

beavatkozások megvalósítását irányozza elő, melyeken keresztül a megye hatékonyabban 

kezdeményezhet makroregionális együttműködéseket, és projekteket a régió versenyképességének 

javítása, befektetések ösztönzése, jó gyakorlatok és technológiák átadása, vállalkozásai erősítése és 

külföldi piacokon való megjelenése érdekében. Pest megye a Budapesti Műszaki Egyetem projekt 

partnereként a Duna Transznacionális Operatív Program „DANube Urban Brand – a regional network 

building through tourism and education to strengthen the Danube cultural identity and solidarity” 

című felhívására nyertes pályázatot nyújtott be. A megvalósítás alatt álló projekt fő célja, hogy a Duna-

mentén fekvő kisebb városokra, településekre dolgozzon ki egy olyan keretrendszert, ami lehetőséget 

nyújt a kulturális örökségen és kortárs értékeken alapuló turisztikai, illetve átfogó gazdasági stratégiák 

és több településre kiterjedő hálózatok fejlesztésére. A Duna-menti területek összehangolt fejlesztését a 

VEKOP intézkedései közül elsősorban a szociális típusú városrehabilitáció, az egyes Duna-menti 

kerékpáros fejlesztések és a vízi turizmushoz kapcsolódó hálózat kialakítása támogatja. 

 A nemzetközi turisztikai és kulturális központ szerep erősítése. Egyedi városkarakter értékalapú 
megőrzése és fejlesztése. A Fővárosban 2014 és 2016 között számos fejlesztés támogatta a feladat 

megvalósítását, amelyek közül kiemelkedik a Várkert Bazár felújítása és a Városliget megújítása. A 

Várkert Bazár állapota az 1980-as évektől folyamatosan romlott, amely az épület teljes lezárásához 

vezetett. A felújítás kivitelezése 2013 nyarán kezdődött. A közel 9 Mrd Ft-os költségek háromnegyedét 

uniós források finanszírozták. A felújított épületegyüttest 2014-ben adták át. A várkert a reneszánsz 

kert mellett magában foglal többek között egy multifunkcionális rendezvényközpontot és mélygarázst. 

A pesti oldalon a Városliget turizmushoz és kultúrához egyaránt köthető, a Liget Budapest projekt 

keretében tervezett megújítása az egyik legjelentősebb beruházás. Az építészeti ötletpályázat kiírására 

és a fejlesztés kiemelt beruházássá nyilvánításra 2013-ban került sor, a kivitelezés 2016-ban 

megkezdődött. A beruházás során többek között megújul a Közlekedési Múzeum, a Vajdahunyad 

várának épülete, az Olof Palme ház, bővül a Fővárosi Állat- és Növénykert, felépül a Magyar Zene 

Háza, az Új Nemzeti Galéria, a Néprajzi Múzeum és a Városligeti Színház. Az egyes teendőkről és 

kapcsolódó források biztosításáról a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges 

intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat rendelkezik. 
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A VEKOP-4.1.1-15 „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” című felhívás négy 

járásmód fejlesztését öleli fel (gyalogos, kerékpáros, lovas, kenus), hozzájárulva Magyarországon az 

országos hálózatok kiépítésével az aktív és ökoturizmus kínálatának bővítéséhez. A Bejárható 
Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak megfelelő útvonalak és 

megállópontok/állomáshelyek kialakítása (pl. lovas megállópontok, vízi megállóhelyek, 

kerékpárforgalmi létesítmények) támogatható 10,64 Mrd Ft keretösszeggel.  

 Nagytérségi léptékben is kiegyensúlyozott zöldfelületi rendszer, ökológiai és rekreációs szereppel 

rendelkező „zöld gyűrű” kialakítása (Budai-hegység, Pilis, Visegrádi-hegység, Gödöllői-dombság, 
Ócsai TVK, Duna-mente, Tétényi-fennsík stb.), az agglomerációs települések fizikai összenövésének 

megakadályozása. A feladat teljesítéséhez hozzájárul a VEKOP-4.2.1-17 „Élőhelyek és fajok 

természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése” 

című felhívás. A felhívás lehetőséget teremt a védett, illetve közösségi jelentőségű fajok, valamint a 

közösségi jelentőségű élőhely-típusok természetvédelmi helyzetének javításához szükséges ökológiai 

feltételek megteremtéséhez, javításához. Az élőhely-fejlesztés, a fajmegőrzés, a barlangok és 

mesterséges üregek megőrzése mellett a természetvédelmi bemutatás infrastrukturális hátterének 

fejlesztése, szemléletformálási tevékenységek is támogatásban részesülhetnek. A Budapesti 

Agglomerációhoz kapcsolódó további információkat a 3.8.1 Környezetvédelem, természetvédelem, 

vízgazdálkodás fejezet „A nagyobb városok körül szerveződő agglomerálódó térségekben az 

ökológiailag fontos, településeket elválasztó zöldfelületi rendszer védelme és fejlesztése, a 

területfoglalás korlátozása, a közlekedési rendszerek összehangolása, a zöldmezős beruházások 

korlátozása” feladat bemutatása is tartalmaz. 

 Az egészséges környezet megteremtése, értékeink megőrzése, a sokszínű területhasználat és a hatékony 

működésű városszerkezet, a közlekedéshálózat törekedjen a városszerkezet hatékony támogatására és 
kiszolgálására. Intelligens közlekedési rendszer. A Fővárosi Területfejlesztési Program „Hatékony 

városszerkezet kialakítása – kompakt város” fejlesztési irányához kapcsolódó intézkedés a „Vegyes 

területhasználat kialakítása – a Dunával együtt élő város” intézkedés. Az intézkedés egyik célja a 

világörökségi területek minőségének növelése, a parthasználat kiterjesztése és humanizálása, az 

értékmegőrzés mellett a Duna-part gyalogos, illetve kerékpáros bejárhatóságának biztosítása. A 

fővárosi Duna partok az országos kerékpáros úthálózat, valamint az EuroVelo 6-os útvonal részét 

képezik.  

A Fővárosi Önkormányzat 2008-ban hozott döntést a budapesti közbringa-rendszer létrehozásáról. 

2013-ban lezajlottak a tenderek a szükséges eszköz gyártására, 2014 tavaszán elkészültek a 

gyűjtőállomások és a kerékpárok. Első ütemben 76 helyszínen 1.100 kerékpárt lehet használni. A pesti 

oldalon a Városligeten belül és a Nagykörúton, Budán a Vízivárosban, valamint a dél-budai egyetemi 

negyedben és a Margitszigeten. A fejlesztés megvalósítását a Közép-Magyarországi Operatív Program 

(KMOP) támogatta. A VEKOP-5.3.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című felhívás 

célja, hogy Budapesten a mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a gyalogos, 

kerékpáros és vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya a közlekedők körében. Ez 

hozzájárul az élhetőbb és fenntarthatóbb városi környezet kialakulásához, valamint az alacsonyabb 

károsanyag-kibocsátási szint eléréséhez. A felhívás keretében támogatható volt többek között a 

közlekedés kerékpárosbarát fejlesztése, a közbringa-rendszer és a módváltó (P+R) rendszerek 

fejlesztése 8,39 Mrd Ft kerettel. A VEKOP-5.3.2-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” 

című felhívás a fővárosihoz hasonló célokkal és támogatható tevékenységekkel – kivéve a közbringa-

rendszer fejlesztése – jelent meg 1,8 Mrd Ft keretösszeggel. 

A Közép-magyarországi régiót érintő, EuroVelo hálózathoz kapcsolódó – turisztikai célú – kerékpáros 

közlekedési fejlesztések támogatása a VEKOP fenntartható közlekedésfejlesztési intézkedése mellett a 

VEKOP „Kulturális és természeti örökségi helyszínek turisztikai hasznosítása” című intézkedésén belül 

is megjelenik. A VEKOP-4.1.1-15 „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” című 

felhívás keretében a kerékpáros járásmód támogatása során a kerékpáros közlekedési hálózat 

fejlesztésére, kerékpárforgalmi létesítmények kialakítására is sor került. Az intelligens közlekedési 

rendszerről a Budapest Üzleti Régióról szóló fejlesztéspolitikai feladat ad tájékoztatást. 

 A felszíni és felszín alatti vizeknek az egészség megőrzéséhez, a gyógyturizmushoz, az egészséges és 
élhetőbb települési környezet megvalósításához való hozzájárulásának növelése. A város és a Duna 
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szervesen együtt élő kapcsolatának fejlesztése. A Fővárosi Területfejlesztési Programban „A 

környezeti erőforrások védelme és fenntartható használata, a természeti értékek megőrzése” stratégiai 

célhoz kapcsolódik a „Korszerű vízgazdálkodás” intézkedés. Az intézkedés célja a mindenki számára 

elérhető, jó minőségű víz biztosítása. A Pest megyei területfejlesztési program a "Fenntartható 

hatékonyan működő, a klímaváltozáshoz alkalmazkodó épített és természeti környezet kialakítása” 

című prioritásának "Vízgazdálkodás, vízvisszatartás létesítményeinek fejlesztése" elnevezésű 

intézkedése kapcsolódik a feladathoz. A felszíni és felszínalatti vizek védelmére elsősorban a KEHOP 

biztosít országos szinten forrásokat a Kohéziós Alapból. A KEHOP-1.3.0 „Fenntartható vízgazdálkodás 

infrastrukturális feltételeinek javítása” című felhívás célja az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti 

vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése érdekében a vízgazdálkodás helyzetének javítása, a 

vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kielégítésének elősegítése, valamint a természetes 

vízkészletek hasznosíthatóságának növelése. A felhívás a vízépítési műtárgyak és létesítményeik (árvíz, 

belvíz, vízpótló) építésére, fejlesztésére, rekonstrukciójára és a felszín alatti vizekhez kapcsolódó, a 

vizek mennyiségével összefüggő vízrendezési, vízkár-elhárítási és vízgazdálkodási problémák 

megoldására irányuló tevékenységek támogatására is lehetőséget teremt. A felhívás keretösszege 98,82 

Mrd Ft vízügyi igazgatási szervek és konzorciumaik számára. A Főváros és a Duna kapcsolatát ld. a 

fentebbi feladatoknál.  

 A Budapest körüli turisztikai örökséggyűrű létrehozása a meglévő épített értékek kibontakoztatásával. 
Pest megye területfejlesztési programjának 1. prioritása a Pest megye több lábon álló gazdaságának 

dinamizálása címet viseli. A prioritás alatt különálló intézkedésként jelenik meg a Pest megye 

gazdaságában meghatározó súlyú ágazatok fejlesztése, amelyekbe a turizmus is beletartozik. A 

turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztése keretében a megyében található turisztikai attrakciók 

infrastruktúrájának, tematikus kínálatának, szolgáltatási palettájának fejlesztését tervezi a megye, a 

természeti látnivalók, kulturális és épített örökség (kiemelten a megyében található paloták, kastélyok, 

kúriák, várak, templom-, és kolostorromok és világörökség várományos helyszínek), valamint 

rekreációs-szabadidős kapacitások kiépítésével. 

A Budapest körüli, VEKOP forrásból támogatott turisztikai, valamint természetvédelmi fejlesztések 

bemutatása a fenti feladatoknál már megtörtént. E fejlesztések mellett Pest megyét is érinti a Nemzeti 

Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram. A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram 

felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a Kormány támogatja a gödöllői 

Királyi kastély, valamint a visegrádi Fellegvár, Alsó-vár, Salamon-torony és királyi palota fejlesztését.  

 A térség legyen az európai zöld és kék gazdaság egyik centruma. Hatékony energiafelhasználás és 

klímavédelem. A Fővárosi Területfejlesztési Program és Pest megye területfejlesztési programja is 

külön intézkedést tartalmaz az energiahatékonyság és a klímavédelem fejlesztésére. Emellett az 

energiahatékonyság és klímavédelem a tervdokumentumokban a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódóan is 

megjelenik. A VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 „Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló 

épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált 

hiteltermékkel” című pályázati felhívása egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági 

versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségeinek 

enyhítését 11,76 Mrd Ft keretösszeggel. A KEHOP-1.2.0. Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó 

módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című felhívása célcsoportjai elsősorban 

megyei önkormányzatok, települési szövetségek, civil szervezetek, akik biztosítani tudják a módszertan 

kialakítását, stratégiák elkészítését a helyi közösségek bevonásával. A felhívás keretösszege országos 

szinten 1 Mrd Ft. 

 A szociális feszültségek csökkentése, a szegregáció mérséklése a főváros egyes kerületei, valamint a 

főváros és térsége tekintetében is (a szociális szolgáltatások és támogatások egységesítése). Befogadó 

és támogató társadalom kialakítása. Budapest területfejlesztési programjának 5. prioritási tengelye a 

„Társadalmi beavatkozások a befogadó, támogató és aktív Budapestért” címet viseli. A tervezett 

beavatkozások a befogadó és támogató társadalom erősítését, a társadalmi, gazdasági környezet 

változásaihoz való alkalmazkodás segítését, a humán szolgáltatások optimalizálását, és a kulturális 

kínálat bővítését fogják át. A Pest megyei területfejlesztési program 6. prioritási tengelye a társadalmi 

innováció-, megújulás-, a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 

intézkedéseit foglalja magában. A Főváros a fejlesztési források felhasználásának megalapozására 

szociális városrehabilitáció témájú tematikus fejlesztési programot is készített. A VEKOP a Főváros és 
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Pest megye számára is biztosít forrásokat a szociális városrehabilitáció támogatására, amelyet a 

„Rugalmas lakásstruktúra” fejlesztéspolitikai feladat leírása mutat be bővebben. A VEKOP-6.3.3-16 

„Szociális szolgáltatások fejlesztése Érden” felhívása az érdi szociális szakellátás vonatkozásában az 

éjjeli menedékhelyek, hajléktalan személyek átmeneti szállása, a gyermekjóléti alapellátások körében 

családok átmeneti otthonának fejlesztését támogatja 1,1 Mrd Ft-tal. A VEKOP „Társadalmi hozzáférést 

bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok” című prioritási tengelye ESZA forrásokkal 

segíti többek között a befogadó társadalom és a szociális szolgáltatások erősítését. A VEKOP-7.1.5-16 

„Elsőként lakhatás” című felhívás elsődleges célja az utcán élők kivezetése krízishelyzetükből szakmai 

hálózatok és együttműködések kialakításával, az utcán élő emberek személyes segítésével, lakhatási 

lehetőségek felkutatásával 300 millió Ft forráskerettel. A VEKOP-7.3.2-16 „Tanoda programok 

támogatása” felhívás a tanodák szakmai tevekénységeinek továbbfejlesztését a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás megelőzése és a hátrányos helyzetű, főként roma származású tanulók iskolai 

eredményességének növelése, valamint képességeinek kibontakoztatását finanszírozza egyházi és non-

profit szervezetek számára 350 millió Ft-os kerettel. A VEKOP-7.4.1-16 „Roma szakkollégiumok 

támogatása” felhívás célja a már működő roma szakkollégiumok szakmai tevekénységeinek 

továbbfejlesztése, a köztük lévő szakmai együttműködés erősítése és a hátrányos helyzetű, elsősorban 

roma származású hallgatók tanulmányi sikerességének előmozdítása a felsőfokú végzettséget szerző 

roma hallgatók számának növelése érdekében. A felhívás keretében rendelkezésre álló támogatás 300 

millió Ft. 

 Családbarát környezet és (köz)szolgáltatások, családbarát munkavállalási feltételek biztosítása (pl. 

digitális infrastruktúra fejlesztésével a távmunka lehetőségeinek bővítése).A Fővárosi Területfejlesztési 
Programban és a Pest Megyei Területfejlesztési Programban egyaránt a társadalmi beavatkozásokat, 

társadalmi befogadást célzó prioritási tengelyének humán szolgáltatásokat és intézményeket, a humán 

erőforrásokat erősítő intézkedéseiben jelenik meg az óvodai, valamint a gyermekek napközbeni 

ellátásának fejlesztése. A fővárosi terv kiemeli, hogy ezen ellátások biztosítása terén érdemes 

megvizsgálni a kerületi és agglomerációs települési együttműködési lehetőségeket, illetve 

összehangolni a fejlesztéseket. A Pest megyei dokumentum pedig az agglomerációs térséget jelöli meg 

az egyik elsődleges célterületnek és külön kitér Érd fejlesztési elképzeléseire is. Érd integrált 

településfejlesztési stratégiája, valamint a három területi szereplő ITP-je egyaránt tartalmazza a 

tervezett beavatkozásokat. Pest megye területfejlesztési programja fentieken túl kitér a munkaerő-piaci 

rugalmasságot és alkalmazkodóképességet javító atipikus és családbarát foglalkoztatási formák 

szükségességére. 

A VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése felhívása az 

önkormányzatok, az egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú 

vállalkozások számára került kiírása, a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsődei ellátás), valamint az 

óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének 

megvalósítása érdekében 7,932 Mrd Ft forráskerettel. A VEKOP „Munkahelyi rugalmasság és munka 

minőségének, valamint a jogszerű foglalkoztatás ösztönzése” intézkedés támogatja a rugalmas 

munkaszervezési módszerek elsajátítását, a gazdasági szereplők rugalmas foglalkoztatás és 

munkaszervezés előnyeiről történő tájékoztatását. A hagyományos foglalkoztatási formában 

elhelyezkedni nem tudó munkaerő bevonását javítja a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, 

a munka és a magánélet összehangolása, illetve a családbarát munkahelyi környezet kialakítása. A 

felhívások megjelenése 2017-ben várható. 

 Rugalmas lakásstruktúra. Budapest területfejlesztési programjának 3.2.5. A lakásállomány 

optimalizálása intézkedése a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásállományának 

korszerűsítését irányozza elő. A belső zóna és az átmeneti zóna lakótelepeinek fejlesztése mellett a 

magánlakások energiahatékonysági beavatkozásai is megjelennek. A középületek felújítását a KEHOP-

5.2.2. Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései című felhívása országosan támogatja 145 Mrd 

Ft-os kerettel. A KEHOP-5.2.9. Pályázatos épületenergetikai felhívás a Közép-magyarországi régió 

települési önkormányzatai számára című felhívása 19,2 Mrd Ft-ot biztosított a fejlesztésekre. A 

KEHOP támogatási lehetőséget biztosít továbbá a Közép-magyarországi régió lakóépületeinek 

energiahatékonysági és megújuló energiaforrások alkalmazására, amelyet a VEKOP pénzügyi 

eszközökkel egészít ki. A támogatható tevékenységek magukban foglalják az épületek hőtechnikai 

adottságainak javítását, hőveszteségeinek csökkentését, megújuló energiaforrások alkalmazását, az 

intézmények fűtési, hűtési és használati melegvízrendszereinek, illetve az épületeken belül világítási 
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rendszerek korszerűsítését. A VEKOP-6.2.1-15 „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú 

lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című felhívása 

11,455 Mrd Ft-tal támogatta az érintett városrészek lakófunkciójának erősítését, meglévő funkcióinak 

bővítését, fejlesztését, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítását. Integrált szociális 

jellegű rehabilitáció azokban a városrészekben valósulhatott meg, ahol a kedvezőtlen demográfiai 

helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi 

státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolta. Pest megye számára hasonló fejlesztésekre közel 

1,9 Mrd Ft állt rendelkezésre.  

 A „Budapest Üzleti Régió” közúti, vasúti infrastruktúrájának és közösségi közlekedési kapcsolatainak, 

összehangolt menetrendi megoldásokkal és egységes tarifarendszerrel rendelkező közlekedési 
rendszerének fejlesztése. Intelligens közlekedési rendszer kialakítása. A közlekedéshálózat törekedjen a 

városszerkezet hatékony támogatására és kiszolgálására. A térség együtt tervezése során a fővárost 

tehermentesítő belső és külső közúti gyűrű szerepeltetése mellett kijelölésre kerültek a térségi 

jelentőségű P+R parkolók, a turisztikai célú kerékpár-nyomvonalak. A törvény továbbá előírja 

nagyobb, új fejlesztések esetén a szükséges infrastruktúra kapacitás kiépítésének kötelezettségét, egyes 

esetekben kötött pályás közösségi közlekedés meglétét, vagy kiépítését is. Budapest és Pest megye 

területfejlesztési, valamint Érd Megyei Jogú Város településfejlesztési tervei a közlekedésfejlesztés 

legjelentősebb ágazatait tartalmazzák. 

Az intelligens közlekedési rendszer kialakításához kapcsolódóan az évtized egyik legjelentősebb 

közlekedésfejlesztési beruházása valósult meg 2014 őszére Budapesten. A FUTÁR (Forgalomirányítási 

és UtasTÁjékoztatási Rendszer) kialakításával kiépült egy olyan integrált rendszer, amely valós idejű, 

pontos forgalmi tájékoztatást nyújt és kiváltja a főváros felszíni tömegközlekedésének korábbi, 

korszerűtlen, egymással nem összekapcsolható utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszerét. Az új 

utazástervező rendszer beépült a Budapest Közlekedési Központ (a továbbiakban: BKK) honlapjába és 

alkalmas az akadálymentes útvonalak megtervezésére is. Emellett az alkalmazás okostelefonokon is 

használható. A fejlesztés részeként városszerte, valamint egyes agglomerációs településeken kb. 300 db 

utastájékoztató kijelzőt telepítettek, az azokra telepített hangszórók segítségével a látássérült utasok is 

tájékozódhatnak. A projekt összköltségvetése 6,7 MrdFt volt, megvalósítására a BKK és a Budapesti 

Közlekedési Vállalat mintegy 4 MrdFt-os támogatást nyert az Új Széchenyi Tervből, az Európai Unió 

fejlesztési forrásaiból.  

Az utastájékoztató rendszer mellett a budapesti jelzőlámpa-rendszer közösségi közlekedést előnyben 

részesítő fejlesztésére is sor került. Az uniós források bevonásával létrehozott budapesti közbringa-

rendszer (BUBI) és annak VEKOP forrásokból lehetséges továbbfejlesztése a kerékpáros közlekedést 

támogatja a fővárosban. A fejlesztés bemutatását ld. fentebb. 

Az IKOP 3.1.0-15 „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a 

Közép-magyarországi régióban” című felhívásának célja a fenntartható közszolgáltatási szerződés 

keretében végzett városi-elővárosi közösségi közlekedés előmozdítása, színvonalának emelése, szűk 

keresztmetszeteinek megszüntetése a Közép-magyarországi régióban. Ennek érdekében támogathatóak 

többek között a magyarországi TEN-T vasúthálózat részét nem képező vasútvonalak, a városi közösségi 

közlekedés, az ezt is kiszolgáló kötöttpályás közlekedés (kivéve a közszolgáltatási jellegű vízi 

személyszállítás), valamint a környezetbarát közúti személyszállítás fejlesztése, a közlekedési láncok 

összekapcsolását segítő beruházások, illetve a közlekedésbiztonsági beavatkozások. A rendelkezésre 

álló fejlesztési forrás 211,07 Mrd Ft. 

A VEKOP szűkös forráskerete nem tette lehetővé a Közép-magyarországi régióban a TOP-hoz hasonló 

gazdaságfejlesztést támogató útfejlesztés támogatását. Pest megye célzott pénzügyi támogatása 

keretében, hazai költségvetési forrás terhére 2016 végén jelent meg a belterületi utak 

gazdaságfejlesztési felújítását támogató felhívás, amely a Pest megye területén lévő, önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítését, felújítását és korszerűsítését segíti. A 3,5 

Mrd Ft-os keretre Pest megye települési önkormányzatai nyújthattak be pályázatot. 

Az OFTK a fenti feladatokon túl külön is kiemeli Budapest (Budapest, a nemzetközi jelentőségű főváros), 

valamint Pest megye és az agglomeráció (Pest megye és az agglomeráció: a metropolisz térség 

kohéziójáért) fejlesztését. Fejlesztéspolitikai feladatokat nem nevesít, a megadott fejlesztési szempontok, 

célok megvalósulása a fenti feladatok kapcsán (ld. fentebb), illetve a 4. fejezetben került bemutatásra.  
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3.1.4.4 A belső városgyűrű városainak önálló arculatra épülő fejlesztése 

Az OFTK térszerkezeti szempontból belső és külső városgyűrűt nevesít, melyekre önálló fejlesztéspolitikai 

feladatokat határoz meg, továbbá az városgyűrűkben elhelyezkedő városokra városprofilokat és kitörési 

pontokat, fejlesztési szempontokat rögzít. A fejlesztéspolitikai szempontból így kiemelt városok (megyei jogú 

városok és nem megyei jogú városok is) nem jogállásuk, hanem földrajzi, térszerkezeti elhelyezkedésük 

alapján szerepelnek az OFTK-ban. A beszámoló a fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulásával 
kapcsolatosan ad elsősorban információkat, emellett bemutatja az érintett városok, elsődlegesen a megyei 

jogú városok fejlesztési dokumentumainak OFTK illeszkedését. 

A belső gyűrű várostérségeinek fejlesztési irányainak érvényesülése 

 A fővárost tehermentesítő belső gyűrű városait összekötő közlekedési hálózatfejlesztés.A közlekedési 

szakpolitikai intézkedések keretében megvalósuló feladat. 

 A városok már meglevő és piacképes ipari, logisztikai funkcióit erősítő gazdaságfejlesztési politika 

megvalósítása, összhangban a fővárosi agglomeráció ipari és barnamezős területeinek fejlesztésével. A 

TOP helyi gazdaságfejlesztési intézkedései támogatják a felsorolt célokat, lehetőséget adnak ipari és 

barnamezős területek gazdasági célú fejlesztésére. Emellett az egyes városok fejlesztési tevékenysége 

keretében valósul meg, pl. Székesfehérvár szoros kapcsolatot alakított ki a tágabb régió gazdasági 

szereplőivel, klasztereivel (járműipar, informatika, környezetipar, logisztika, élelmiszeripar) a 

gazdaság és a K+F kapcsolódása érdekében. 

 A városok gazdasági profiljához illeszkedő K+F és oktatási intézmények fokozott fejlesztése, 

létrehozása. A K+F és oktatási, felsőoktatási szakpolitikai intézkedésekhez kapcsolódóan megvalósuló 

fejlesztési irány, amelyet GINOP és EFOP források támogathatnak. 

 A gyűrűn belüli kapcsolatrendszerre, munkamegosztásra épülő klaszterek, beszállítói hálózatok 

kialakítása. A TOP helyi gazdaságfejlesztési intézkedései hozzájárulnak a célokhoz, az operatív 

program szintjén lehetőséget adnak helyi gazdasági együttműködésekre és kapcsolódó szolgáltatásokra. 

A beszállítói hálózatok fejlesztését GINOP források is támogatták. (A GINOP-133-16 beszállítói 

felhívás támogatja a tématerületet.) 

 A főváros, a fővárosi agglomeráció és a gyűrű városai közötti napi ingázási kapcsolatokat segítő 

közösségi közlekedési rendszer kialakítása. A közlekedési szakpolitikai intézkedések keretében 

megvalósuló feladat. 

 A fokozott közlekedési és ipari környezetterhelés hatásait csökkentő környezeti fejlesztések, pl. a 

zajvédelem, a környezetbiztonság javítása. A települési területek összenövésének elkerülése, a városi 

területek körüli rekreációs zónák biztosítása. A környezetvédelmi, terület- és településrendezési 

szakpolitikai intézkedések keretében megvalósuló feladat. A TOP városfejlesztési intézkedése is 

tartalmaz erre vonatkozó célokat (zöld város).  

 „Budapest Üzleti Régió” építése a belső gyűrű városai, Budapest és az agglomeráció 

együttműködésében, közös területi tervezéssel, összehangolt adó-, befektetési-, innovációs- és 
közlekedési politikával és fejlesztésekkel. Ld. a Budapest és metropolisz térség (előző) fejezetben. 

Tatabányán pl. a főváros körüli belső városgyűrű városa funkció és az ezzel járó kihívásokra proaktív 

válaszokat adó településfejlesztés megvalósítása a város önkormányzatának legfőbb célja. Ennek 

érdekében széles körű partnerségben együttműködik a megyei és települési önkormányzatokkal, 

kistérségi és települési intézményekkel, civil szervezetekkel. Eger esetében a belső gyűrű várostérség 

fejlesztési irányok releváns elemei beépültek a városi tervdokumentumokba. 

A főváros körüli belső városgyűrű városainak fejlesztése 

 Kecskemét Megyei Jogú Város fejlesztési tervdokumentumaiba beépítésre kerültek az OFTK által 

megfogalmazott célkitűzések, javaslatok, azokat szem előtt tartva fogalmazta meg a város a fejlesztési 

céljait és jövőképét. Az OFTK valamennyi célkitűzése megjelenik a város integrált területfejlesztési 

stratégiájában. Az ITP figyelembe veszi a településfejlesztési koncepciót és az integrált 

településfejlesztési stratégiát, (TFK és ITS) és hangsúlyosan integrálja elsősorban az OFTK célokat és 
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alapelveket. Ennek megfelelően az ITP is teljes mértékben illeszkedik az OFTK nemzeti szintű 

területfejlesztési céljaihoz. Az ITP végrehajtásával a város hozzájárul az OFTK-ban meghatározott 

elsősorban gazdaságfejlesztési, munkahelyteremtési és területintegrációs célok eléréséhez.  

2014-2016 között a város fejlesztésének forrásait döntően a TOP 6. prioritása, a Fenntartható 

városfejlesztés a megyei jogú városokban, valamint az MVP, mint a megyei jogú városok új fejlesztési 

eszköze adja. Magyarország Kormánya az MVP keretében 2016. február 9. napján együttműködési 

megállapodást kötött Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a megállapodásban foglaltak 

eredményes kormányzati végrehajtása érdekében szándékát a Magyarország Kormánya és Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő 

feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozatban erősítette meg. Az MVP projektek az 

OFTK-ban lefektetett szempontrendszerekhez igazodva kerültek meghatározásra.  

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciója (TFK) indoklásként hivatkozza az 

átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározásakor az I. Székesfehérvár európai szinten is számon 

tartott gazdasági erőcentrummá történő fejlesztése átfogó célnál az OFTK-t, mely szerint „Az OFTK 

Székesfehérvárt mint nemzeti és perspektivikusan nemzetközi jelentőségű nagyvárosi térség és mint a 

főváros körüli belső városgyűrű városainak egyike, azok közül gazdasági ereje és történelmi szerepe 

miatt kiemelten is nevesíti. A város meglévő térségi kapcsolati adottságaival fenntartható módon 

gazdálkodva élnie kell a fővárosi metropolisz térség közelségéből adódó dinamizáló lehetőségekkel, 

valamint a Budapest-központúság oldásának/tehermentesítő a célterületeként hatékonyan befogadni új 

funkciókat.”Az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) 4.1. Külső összefüggések alfejezetében 

kerül bemutatásra a Székesfehérvár TFK és ITS átfogó céljainak kapcsolata az OFTK célokkal. A TOP 

források felhasználására készült ITP nem tartalmaz OFTK utalást, azonban a TFK-n és ITS-en 

keresztül a kapcsolódás biztosított. A két tervdokumentum külső tervi összefüggéseket vizsgáló 

fejezete tartalmazza az OFTK célrendszerének helyi átfogó célokkal való kapcsolatát. Az OFTK 

témakörei lefedik a város által fontosnak tartott fejlesztési irányokat.  

A Székesfehérvár MJV által választott TOP területi kiválasztási kritériumok a második kivételével 

mindegyike megfeleltethető OFTK céloknak: 1. Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó 

indikátoraihoz; 2. Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához, 3. Hozzájárulás a gazdasági 

növekedéshez; 4. Egyéb kritérium: Hozzájárulás a klímavédelmi és a jó környezeti állapotot biztosító 

célokhoz.  

Az OFTK általános területpolitikai elképzelései közül a város TFK-ban és ITS-ben megjelenik: az új 

területfejlesztési megközelítések közül a makroregionális térkapcsolatok feltárása, a többközpontú 

fejlődés, a város- vidék együttműködés, a természeti erőforrásainkat védő térszerkezet (MVP is 

tartalmaz kapcsolódást), beruházásösztönző térszerkezet (MVP is kapcsolódik), autonóm térségek, 

város és vonzáskörzete, mint funkcionális alapegység. Az OFTK térszerkezeti és térhasználati elvek 
közül megjelenik a helyi tervekben a természeti erőforrásaink védelme (MVP is kapcsolódik), valamint 

a területfelhasználási és a klímavédelmi, energiagazdálkodási szempontok. 

Az OFTK belső városgyűrű várostérség fejlesztési irányai kapcsolódnak a TFK, ITS, ITP tartalomhoz 

és az MVP-hez is. A „városok már meglevő és piacképes ipari, logisztikai funkcióit erősítő 

gazdaságfejlesztési politika megvalósítása” összhangban van a TFK 1.4 és az ITS 2.3. pontjaival. „A 

városok gazdasági profiljához illeszkedő K+F és oktatási intézmények fokozott fejlesztése, 

létrehozása” összhangban van a TFK 1.2 és 1.3. pontjaival, az ITS átfogó gazdasági céljával, 1.1 és 1.2 

specifikus célokkal és az MVP 2. pontjával. „A gyűrűn belüli kapcsolatrendszerre, munkamegosztásra 

épülő klaszterek, beszállítói hálózatok kialakítása” cél összhangban van az ITS 1. átfogó cél 1.3 

(Egészséges helyi kkv szféra) pontjával. „A főváros, a fővárosi agglomeráció és a gyűrű városai közötti 

napi ingázási kapcsolatokat segítő közösségi közlekedési rendszer kialakítása” irány feltételei az M7 és 

a Budapest-Székesfehérvár vasútvonal és vasútállomás-korszerűsítés létrejöttével adottak. Előbbi 

tekintetében feladat a főváros- Székesfehérvár irányú M7 szakasz kétsávosról három sávosra bővítése 

(nem TFK/ITS hatókör), utóbbi tekintetében pedig az intermodális központ létrehozása (IKOP forrás). 

„A fokozott közlekedési és ipari környezetterhelés hatásait csökkentő környezeti fejlesztések” 

kapcsolódik a TFK Környezeti átfogó céljának 10. (jó állapotú és elemeiben harmonikusan illeszkedő 
városi szerkezet) és 11. specifikus céljához (Rendezett városi infrastruktúra) továbbá az ITS 3.1 (A 

város élhetőségét támogató korszerű elveken szervezett környezeti infrastruktúra és város-szerkezet) 
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céljához. Emellett a nemzeti és perspektivikusan nemzetközi jelentőségű nagyvárosi térségeknél 

szereplő fejlesztéspolitikai feladatokhoz is van kapcsolódás. 

Az OFTK térségtípusai közül a helyi fejlesztési tervek kapcsolódnak a vidékpolitika, vidéki térségek 

„Város-vidék kapcsolatok megújítása a kölcsönös együttműködésre, előnyökre alapozva” területi 

célhoz; a kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztéséhez, a Velencei tó-kultúrtáj szomszédsága és a 

helyi TDM-ek együttműködése okán. A „területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 

gazdaságösztönzés (hátrányos helyzetű térségek)” térségkategória fejlesztéspolitikai feladatokkal csak 

közvetett kapcsolat mutatható ki, a város mint megyei közép és felsőfokú gazdasági-műszaki oktatási 

központ, munkaerőpiaci központ segíti e térségek fejlődését. 

Az önkormányzat fejlesztési tevékenységét az MVP várost érintő fejlesztéseinek és a saját forrásokra 

alapozott helyi programok valamint a TOP forráskeret menedzselése teszi ki. Jelentősebb 

támogatásokból megvalósuló tervezett beruházásai az Árpád-ház program megvalósítása, benne 

kiemelten a Nemzeti Emlékhely rendezése; középiskolai campus; multifunkciós rendezvény- és 

sportcsarnok; a börgöndi repülőtér, kórház- és jelentős városi-jóléti zöldterület fejlesztése; forgalmi 

terhelést mentesítő útberuházás említhető. 

 Szolnok Megyei Jogú Város esetében az OFTK célok jelentős arányban fellelhetőek a helyi tervekben 

és döntésekben. Nehézkes ugyanakkor a funkcionális várostérségekre vonatkozó ajánlások teljesítése, 

mivel a TOP a megyei jogú városok, így Szolnok fejlesztését önálló, a megyei prioritásoktól 

elkülönülten kezelt prioritástengely keretében támogatja. A tervdokumentumok egyeztetése során a 

partnerségi egyeztetés kiterjed a város térségére is. A város fejlesztése szempontjából jelentős 

fejlesztések mindegyike hozzájárul az OFTK releváns általános területpolitikai elképzeléseihez.  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 

Stratégia megalapozásaként előtanulmányt készítetett Szolnok, Martfű, Törökszentmiklós funkcionális 

várostérségekre (FVT), mely az OFTK-ban szereplő megközelítés alapján együttkezelendő térség. A 

tanulmány többször utal Szolnok OFTK-ban szereplő csapágyvárosi szerepkörére, a funkcionális 

térségek jelentőségére. A térség helyzetéből adódóan csupán a makroregionális térszerkezeti 

csomópont specifikus területi cél nem jelenik meg az FVT-k céljai között. Az OFTK specifikus 

tematikus céljai között már nagyobb a szórás, a városi fókusz miatt az életképes vidék nem jelenik 

meg az FTV-kben, a közösségi megújulás, romaintegráció is csak Törökszentmiklós esetében. 

A Hosszútávú Városfejlesztési Koncepció, az Integrált Városfejlesztési Stratégia tartalmaznak konkrét 

hivatkozást az OFTK-ra. Az ITP és az egyes projektek előkészítő szakmai dokumentumai már csak 

ezekre a helyi tervdokumentumokra utalnak vissza, közvetlen hivatkozást nem tartalmaznak. 

Az átfogó célok tekintetében Szolnok Integrált Településfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott 10 

stratégiai cél kapcsolódik az OFTK 4 átfogó céljához és 7 specifikus céljához is. A városfejlesztés 

sajátosságainak megfelelően az IVS céljai között több integráltan, több OFTK célhoz is kapcsolódik, 

mit pl. a „Népességmegtartó képesség javítása, a városi kötődés erősítése” című, amely támogatja a 

gazdaságfejlesztést, foglalkoztatást, települési környezet fejlesztését és a társadalmi szolidaritás 

erősítését is. Legkevésbé erős a „Jó állam: szolgáltató állam és biztonság” OFTK célhoz köthetők IVS 

célok Szolnokon, de ez is megjelenik a közbiztonság javítása és a városi szolgáltatások körének 

szélesítése terén. Kiemelkedően sok részcél kapcsolódik az OFTK „Stratégiai erőforrások megőrzése, 

fenntartható használata és környezetünk védelme”, illetve az „Értéktudatos szolidáris, öngondoskodó 

társadalom, romaintegráció” céljaihoz. Az OFTK 6 területi specifikus célja közül Szolnok IVS-e 

különösen a „Többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat, a Területi különbségek csökkentése, 

térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés” címűt, valamint az „Összekapcsolt terek: az elérhetőség 

és a mobilitás biztosítása” címűekkel mutat erős kapcsolódást, míg „Az ország makroregionális 

szerepének erősítése” című a város földrajzi helyzetéből adódóan nem jelenik meg az IVS céljai 

között. Az IVS stratégiai részcéljai az érintett 5 területi cél valamelyikéhez kivétel nélkül köthetőek. 

Az OFTK új területfejlesztési megközelítései általános területpolitikai elképzelései néhány kivétellel 

mind megjelennek a Szolnoki ITS céljai között. A „3.1.2.2 Többközpontú fejlődés” és a „3.1.2.8 Új 

középszint: új megyei szerepek” szempontok nem részei az ITS-nek. Ugyanakkor mivel Szolnok 

környezetében nem megkerülhető a „3.1.2.6 Periférikus térségek becsatolása az ország társadalmi-
gazdasági vérkeringésébe” című cél alkalmazása, ezért a város-vidék együttműködés keretében is 

számos olyan célt rögzít az IVS, ami ezt a célt a várost környező területekre hatva támogatja, pl. 
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gazdasági klaszterek létrehozása, a képzettségi szintek javítását hivatott intézmények fejlesztése. 

Hangsúlyosan jelenik meg az új területfejlesztési megközelítések közül a „3.1.2.3 Város-vidék 

együttműködés”, „3.1.2.4 Természeti erőforrásainkat védő térszerkezet” és a „3.1.2.5 

Beruházásösztönző térszerkezet”. 

A TOP 6. prioritásához kapcsolódó ITP keretében megvalósítás alatt álló és tervezett projektek 

illeszkednek az adott pályázati felhívás céljaihoz, így mivel a TOP célkitűzéseinek megvalósítását 

támogatják, hozzájárulnak az OFTK releváns területpolitikai elképzeléseihez is. Az ITP céljai, 

igazodva a TOP célrendszeréhez, gyakorlatilag az „Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és 

ellátás” és a”Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, KFI” átfogó célok kivételével minden 

OFTK átfogó célhoz jól illeszthetők. 

Az OFTK specifikus céljai közül az „Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás”, 

valamint a „Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek, KFI” kivételével mindegyikhez 

található kapcsolódó ITP intézkedés. Legerősebb az OFTK gazdaságfejlesztési és városfejlesztési 

céljaihoz, valamint a társadalmi kohézió erősítéséhez való kapcsolódás. Az ITP céljai kivétel nélkül 

illeszthetők az OFTK új területfejlesztési szempontjaihoz, így a város-vidék együttműködés, a 

természeti erőforrásainkat védő térszerkezet, a beruházásösztönző térszerkezet, a periférikus térségek 

becsatolása az ország társadalmi-gazdaság vérkeringésébe. A város által meghatározott (TOP ITP) 

területi kiválasztási kritériumok az IVS-hez illeszkedést és a pénzügyi egyensúlyhoz való 

hozzájárulást előíró feltételek kivételével jól összeegyeztethetők az OFTK céljaival.  

Az MVP keretében rögzített projektek az OFTK átfogó céljaival kivétel nélkül összhangban állnak. 

Különösen erős a „Versenyképes, innovatív hálózati gazdaság” és a „Gyógyító Magyarország, 

egészséges társadalom, egészég és sportgazdaság” célok érvényesülése két-két projekttel. Az OFTK 

területi specifikus céljai közül ennek megfelelően a Területi különbségek csökkentése, térségi 

felzárkóztatás és gazdaságösztönzés című érhető tetten a legmarkánsabban a projektekben. A Szolnoki 

MVP céljai gyakorlatilag ugyanazon OFTK területfejlesztési szempontokat támogatja, mint az IVS. 

Szinte mindegyik szempont (8-ból 7) kapcsolódik valamely OFTK célhoz. Ugyanakkor fontos 

megjegyezni, hogy egy-egy konkrét intézkedés több OFTK célt is érint, mint pl. Szolnok 

gyorsforgalmi úthálózatba történő bekapcsolása, ami segíti a periférikus térségek bekapcsolását az 

ország társadalmi-gazdasági vérkeringésébe, a beruházásösztönző térszerkezet kialakítását, a 

foglalkoztatási központok elérhetőségének javítását és a többközpontú fejlődést is. A „3.1.2.5. 

Beruházásösztönző térszerkezet” és a „3.1.9.1 Természeti erőforrásaink védelme (Turisztikai értékek 

és adottságok)” 3 MVP projekthez is kapcsolódnak, emellett megjelenik a „3.1.9.1 Természeti 

erőforrásaink védelme (A klímaváltozás hatásai által legerősebben érintett övezetek, és a 

vízgazdálkodás)” OFTK cél is. 

Szolnok Megyei Jogú Város egyik települési alapon lehatárolt OFTK térségnek sem tagja, és a 

szolnoki járás is csupán a Tisza-völgy és a klímaváltozás hatásaival szemben legsérülékenyebb 

térségek közül az árvízveszélyes járások része. Fejlesztési céljai kapcsolódnak ugyanakkor a Tisza-

völgy térséghez, mert az MVP keretében kitűzött célok közül a Komplex vízügyi igazgatási, illetve 

stratégiai feladatokat ellátó szerv Szolnokon történő elhelyezése szorosan kapcsolódik a nagytérség 

lehatárolásához. A helyi, térségi vidékfejlesztési együttműködéseket tekintve Szolnok külterületi 

térségeivel jogosult a LEADER kezdeményezésben, illetve a VP felhívásaiban történő részvételre. A 

Szolnokon 2012-ben regisztrált Szolnok és térsége helyi TDM szervezet megszűnt, a helyi feladatokat 

is ellátó térségi szervezet az Alföld Szíve azonban működik. Szolnok és környéke nem elmaradott 

térségi besorolású, azonban beékelődik a Közép-Tisza vidék elmaradott térségei közé, így fejlesztései 

közvetve kapcsolódnak e térségek fejlesztéséhez is. 
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 Tatabánya Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciója és integrált településfejlesztési 

stratégiája összhangban van az OFTK-val. A koncepció készítésénél, a jövőkép és a célok, valamint az 

intézkedések meghatározásánál elsődleges szempont volt a fenntartható, klímabarát, 

energiahatékonyságot eredményező fejlesztések tervezése, a barnamezős területek és használaton 

kívüli meglévő épületállomány hasznosítása, a foglalkoztatáshoz való hozzájárulás, a 

népességmegtartó képesség fejlesztése, a befogadás – társadalmi felzárkózás, esélyegyenlőség 

megteremtése, a kerékpáros-barát városfejlesztés és a partnerség és közösségi részvétel erősítése elvek 

érvényesítése. 

Az OFTK új területfejlesztési megközelítések érvényesülését tekintve a 2014-ben elfogadott ITS-ben az 

integrált tervezés, mint módszer megjelent. Az MVP-ben megjelenő projektek túlmutatnak a lokális 

jelentőségű, pontszerű fejlesztéseken, egymással való összefüggéseik révén multiplikátor hatások 

hordozói is. Tatabánya MJV és Komárom-Esztergom Megye területfejlesztési koncepciói stratégiái és 

rendezési terveinek összehangolása megtörtént. A város és környéke együttműködésének további 

példája a település csatlakozása a térségi TDM szervezethez, mely a turisztikai kínálat összehangolt 

megjelenését térségi szinten biztosítja, erősíti az együttműködést a piaci szereplők és az 

önkormányzatok között.A beruházásösztönző térszerkezethez a tatabányai fejlesztések közvetlenül 

(iparterületek fejlesztése) és közvetve (közlekedési infrastruktúra, munkaerőpiaci fejlesztése, mobilitás 

ösztönzése) hozzájárulnak. 

Az összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása területpolitikai irány tekintetében a 

tudás- és információáramlás globális hálózataihoz való könnyű hozzáférést egyebek közt az Árpád tér 

felújítása (2014-2015) során létesített WIFI internetes hozzáférési pontok kialakításával biztosítja. Ide 

kapcsolódik még a Modern Város Program keretében támogatott új interaktív könyvtár kialakítása. A 

központi ügyintézési helyszínek, a járási hivatal és a kormányhivatal megközelítését környezetbarát, 

közösségi közlekedési módokat preferáló fejlesztésekkel segítették. 

A térszerkezeti és térhasználati elvek érvényesülése szempontjából Tatabánya ipari múltja és 

hagyományai mellett is hangsúlyos a természeti értékek védelme. A környezet állapotának megóvása 

érdekében Tatabányán sor került a távfűtés korszerűsítésére, a fűtőmű biomasszára ált át, mellyel 

párhuzamosan megtörtént a távfűtő vezetékek szigetelésének korszerűsítése. A TOP keretében 

megvalósul a „Gerecse kapuja” projekt, aminek keretében egy komplex ökoturisztikai értékekre építő 

egyedi turisztikai attrakció jön létre Tatabányán. 2014-től a barnamezős zónák és a funkcióját vesztett, 

felhagyott épületek újrahasznosítására irányuló fejlesztések hangsúlyosabban érvényesülnek. Ennek jó 

példája a „Hagyomány és Megújulás Óvárosban” című projekt, melynek keretében a város 

gazdaságfejlesztési szervezete (GFSZ) az óvárosi régi posta épületében kapott helyet. 

Az OFTK városfejlesztési céljai közül a fenntartható és kompakt városszerkezet kialakítása célt 

tekintve a város történeti hagyományaiból, településszerkezeti felépítéséből adódóan eleve adott a 

többközpontúság. Az egyes városrészek városi funkciónak erősítése mellett (közösségi terek, 

közszolgáltatások) a városrészek közti közlekedési kapcsolatok fejlesztése (ezen belül a környezetbarát 

megoldások, pl. kerékpárút) is hangsúlyt kap, de a város jelentős fejlesztései közt említhetők a 

zöldterület fejlesztését célzó beruházások (zöld város), a barnamezős területek revitalizációja 

(bányakórház, bánhidai erőmű). A fejlesztések tekintettel vannak a fenntarthatóságra, a kompakt 

településszerkezetre. Az energiafüggőség csökkentése és a klímavédelem céllal kapcsolatban a távhő 

rendszer korszerűsítése, a kerékpáros közlekedés népszerűsítése, ösztönzése azon általános elvek 

mentén történt, történik, hogy a települési környezet egészségesebb, tisztább, a klímavédelem általános 

céljának megfelelő legyen. 

A demográfiai változások, helyi közösségek megerősítése cél kapcsán a városi közösségek megerősítése 

(pl. a TOP 7.1. CLLD pályázat) az elvándorlást csökkenti, szolgálja a települési munkaerő megújulását, 

a kkv szektor erősödését, a tatabányaiak életkörülményeinek javulását, kötődését a településhez. A 

városban élők részére jobb minőségű szolgáltatásokat, egészségesebb, akadálymentes környezetet 

biztosítanak. Az óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények energiahatékonysági felújítása és 

akadálymentesítése hozzájárul a helyiek jobb minőségű szolgáltatásokhoz való hozzáféréséhez. A 

foglalkoztatás növekedését segítő kezdeményezés (Foglalkoztatási Paktum) hatására csökkent a 
munkanélküliség, javult a helyi lakosság képzettsége, a munkaerő rendelkezésre állása. A leromlott 
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városrészek hanyatlásának megállítása, megelőzése tekintetében az ipari hanyatló térségekből fejlődő 

gazdasági térség lett, a szegregátumok felszámolása megindult, folyamatban van. 

Az ITS tervezésébe az érintettek bevonásra kerültek, kiemelten figyelve arra, hogy a várostérségek 

történelmileg alakultak ki, erős helyi identitással, egyes városrészekben aktív nemzetiségi 

hagyományokkal. Az ITS a települési alközpontok tervezett fejlesztési céljainak megfogalmazásakor a 

már kialakult, hagyományosnak mondható funkciók erősítésére, a helyi igények kielégítésére fókuszált. 

A belső városgyűrű városainak fejlesztési céljait tekintve a város számára új lehetőségek rejlenek abban 

az elképzelésben, mely Budapest tehermentesítése érdekében egy megerősített Székesfehérvár-

Tatabánya tengelyre, továbbá a Székesfehérvár–Tatabánya–Esztergom–(Szlovákia)–Salgótarján 

kapcsolat erősítésére irányulnak. A főváros körüli belső városgyűrű városa funkció és az ezzel járó 

kihívásokra proaktív válaszokat adó településfejlesztés megvalósítása a település Önkormányzatának 

legfőbb célja. Ennek érdekében széles körű partnerségben együttműködik a megyei és települési 

önkormányzatokkal, kistérségi és települési intézményekkel, vállalkozásokkal, civil szervezetekkel. 

Az OFTK térségtípusai közül a kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztésében érintett a város, a 

kultúrtájak egyike a Gerecse, amely a város fejlesztési stratégájában is kiemelt szerepet kap. A 

településfejlesztési koncepcióban megjelenik a „Gerecse kapuja” projekt, valamint a Gerecse-Vértes 

erdei kerékpáros hálózat megvalósításának terve. A területi különbségek csökkentése, térségi 

felzárkóztatás és gazdaságösztönzés területi célhoz a városi szegregátumok kapcsolódhatnak, e státusz 

megszüntetésére komplex, részben infrastrukturális fejlesztéseket (lakhatási lehetőségek), részben a 

társadalmi felzárkózást és integrációt segítő komplex programokat indított a város a Máltai 

Szeretetszolgálattal együttműködésben. 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város helyi fejlesztési céljai kapcsolódnak az OFTK átfogó és specifikus 

céljaihoz. Az átfogó célokat tekintve az Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődést 

támogatta, hogy Dunaújvárosban a Hamburger Hungária és közvetlen közelében, Rácalmáson a 

Hankook is jelentős beruházásokat hajtott végre, számos új munkahelyet teremtve. A város gazdasági 

alapját a nagyipari cégek adják, de a kkv-k száma is nőtt. 

A Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom cél kapcsán Dunaújváros népessége az 

elmúlt időszakban csökkent, a környező településeké kismértékben nőtt. A város kórháza új modern 

szárnyat kapott, a kórház a lakosság számára egészség megőrzési és preventív programokat hirdetett 

meg. A Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk 
védelme célt tekintve a város Duna menti szakaszán a természeti értékek védelmében a 

településrendezési terv úgy módosult, hogy a terület beépítési lehetősége minimálisra csökkent. 

Dunaújvárosban a helyi természeti és épített örökség védelmében önkormányzati rendelet is készült.. A 

városban évek óta elterjedt a szelektív hulladékgyűjtés Az OFTK: specifikus célokat tekintve a 

Versenyképes, innovatív gazdaság kapcsán a nagyipari vállalatok emelhetők ki (ld. fentebb). A 

Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság célt támogatta, hogy a 

város kórháza új modern szárnyat kapott, a kórház a lakosság számára egészség megőrzési és preventív 

programokat hirdetett meg. Az önkormányzat több szabadtéri sporteszközt helyezett ki, valamint 

támogatja a kézilabda akadémiát. Dunaújvárosban széleskörű kulturális, közösségi és sportszolgáltatás 

érhető el: könyvtár, népfőiskola, színház, uszoda, jégpálya, kültéri sportszerek, sportpályák. Az 

Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás célhoz járul hozzá, hogy a város biogáz 

üzeme a mezőgazdasági hulladékból állít elő gázt. A Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes 

készségek, K+F+I célhoz kapcsolódik, hogy a dunaújvárosi főiskola egyetemmé alakult. Az 

Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom célt segítik a városi hagyományőrző események 

(pentelei disznóvágás, szüreti fesztivál) és közösség programok (pl: Parázs-Varázs). A Stratégiai 

erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk védelme cél kapcsán a 

településrendezési terv elfogadása és a szelektív hulladékgyűjtés és az önkormányzat helyi 

értékvédelmi rendeletének elfogadása emelhető ki (ld. fentebb). 

 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az OFTK-ban rögzített területpolitikai szempontokat, 

fejlesztéspolitikai célokat és elveket szem előtt tartva fogadta el a város fejlesztési dokumentumait. 

„Salgótarján Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója 2014-2020.”, „Salgótarján Megyei 

Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020” dokumentumok nem tartalmaznak az 

OFTK-val ellentétes célokat, fejlesztési elképzeléseket.  
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A fejlesztési dokumentumok céljait figyelembe véve kerültek meghatározásra azok a fejlesztési 

elképzelések, melyek a TOP források felhasználásának keretét jelentő Salgótarján Megyei Jogú Város 

Integrált Területi Programjában nevesítésre kerültek. Az ITP céljainak megvalósulása érdekében a 

területi szempontú értékelés során alkalmazandó kiválasztási kritériumok között is elsődleges szempont 

az ITS-ben meghatározott célokhoz történő illeszkedés biztosítása, hozzájárulás a belső területi és 

társadalmi kiegyenlítődéshez, a gazdaság növekedéséhez. 

 Vác integrált településfejlesztési stratégiája tartalmazza az OFTK-hoz való kapcsolódást, a stratégia 

tematikus fejlesztési céljai és az OFTK középtávú városfejlesztési céljai közötti összefüggés jól 

bemutatott, számos területeken található szoros kapcsolódás. Az ITS stratégiai céljai közül a turisztikai 

és közlekedési fejlesztések hozzájárulnak az OFTK Fenntartható és harmonikus város-vidék kapcsolat 

céljához, míg a városi életminőség javítása ITS cél a fenntartható és kompakt városszerkezet, az 

energiafüggőség csökkentése és klímavédelem, a demográfiai változások – a városi népességfogyás 

kezelése, a családok és a helyi közösségek megerősítése, valamint a leromlott városrészek 

hanyatlásának megállítása, megelőzése OFTK célokhoz járul hozzá. 

A konkrétan Vác városára vonatkozó, húzóágazatokat és kitörési pontokat megfogalmazó OFTK 

szövegrésszel összhangban állnak pl. az ITS-ben szereplő, alábbi tematikus fejlesztési célok. A 

beruházásbarát város – az ipari és kereskedelmi területek fejlesztése cél az OFTK távmunkát is 

alkalmazó iparágak, a logisztika, a kereskedelem fejleszthető területei kitörési pontjaihoz kapcsolódik. 

A turisztikai és közlekedési fejlesztések ITS cél az OFTK-ban húzóágazatként jelölt turizmushoz 

kapcsolódik. 

 Gyöngyös integrált településfejlesztési stratégiája tartalmazza az OFTK-hoz való kapcsolódást, 

bemutatja a stratégia tematikus fejlesztési céljai és az OFTK Heves megyére vonatkozócéljai közötti 

összefüggést, és rögzíti, hogy Gyöngyös Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célrendszere és 

beavatkozási logikája összhangban van az OFTK-ban rögzített prioritásokkal és fejlesztési irányokkal. 

A konkrétan Gyöngyös városára vonatkozó, húzóágazatokat és kitörési pontokat megfogalmazó OFTK 

szövegrésszel összhangban állnak az ITS-ben szereplő, alábbi tematikus fejlesztési célok, illetve 

intézkedések: sokoldalú, innovatív és versenyképes helyi gazdaság kialakítása cél, turisztikai potenciál 

erősítése intézkedés az OFTK diverzifikált turizmus kitörési ponthoz kapcsolódóan, 

munkahelyteremtés, foglalkoztatás intézkedés az OFTK innovatív iparágak meghonosítása kitörési 

ponthoz illeszkedve. 

 Esztergom város fejlesztései összhangban vannak a főváros körüli belső városgyűrű városainak 

lehetséges kitörési pontjaival. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy csapágyvárosi szerepét a közeli 

városokkal – Doroggal, Nyergesújfaluval, Táttal és a határon túli Párkánnyal közösen tudja és kívánja 

betölteni. Az ITS megalapozó vizsgálata tekinti át részletesebben az OFTK-hoz való kapcsolódást. A 

Duna és közvetlen környezete megóvása, rehabilitációja, adottságainak és értékeinek jobb hasznosítása 

alapvető célkitűzése az OFTK-nak. Esztergomban az egyik legalapvetőbb probléma a település 

elérhetőségének javítása, ennek egyik kitörési pontja lehet a folyó adta lehetőségek korábbinál sokkal 

hatékonyabb kihasználása. Az OFTK‐ban említett nemzetgazdasági jelentőségű ágazatok közül 

Esztergom többen is (autó‐ és járműipar, logisztika, gépipar) érintett. 

A konkrétan Esztergom városára vonatkozó, húzóágazatokat és kitörési pontokat megfogalmazó OFTK 

szövegrésszel összhangban állnak az ITS-ben szereplő, következő tematikus fejlesztési célok: 

turisztikai potenciáljához méltó idegenforgalom, új gazdaságélénkítő kezdeményezések, járműipar és 

beszállító ágazatainak fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan kiemelhető az Esztergom-Párkány funkcionális 

várostérségi központszerepének fejlesztése és a Duna mente struktúraváltása: az észak-déli kapcsolatok 

javulásának kiaknázása, logisztikai, intermodális közlekedési kapacitások fejlesztése, a Duna menti 

vasút elővárosi vasúttá fejlesztése; ikervárosok közötti átalakuló Duna menti térben kis szállításigényű, 

innovatív, kreatív tevékenységek, rekreációs-ipar, helyi gazdaság ösztönzése. A Kormány 

kormányhatározattal Tatabányát és Esztergomot kiemelt járműipari központtá minősítette. Erősödik 

Komárom és Esztergom határon átívelő jelentőségű foglalkoztatási és szolgáltató központ szerepe. 

 Jászberény integrált településfejlesztési stratégiája részletesen vizsgálja az OFTK-val való 

kapcsolódást. Mind a 13 specifikus OFTK cél (7 szakpolitikai és 6 területi) esetében külön bemutatja a 
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relevanciát Jászberény vonatkozásában. Ez alapján a város fejlesztési céljai összhangban állnak az 

OFTK céljaival. 

A konkrétan Jászberény városára vonatkozó húzóágazatokat és kitörési pontokat megfogalmazó OFTK 

szövegrésszel összhangban állnak az ITS-ben szereplő, következő tematikus fejlesztési célok: a város 

Jász hagyományokra épülő közösség kohéziójának további erősítése, a hagyományok és a helyi kultúra 

egységes turisztikai vonzerővé fejlesztése; a város és környezete által kínált adottságok szabadidős, 

rekreációs és öko-turisztikai célú kihasználása (OFTK kitörési pont: turizmus további fejlesztése). Az 

OFTK innovatív iparágak támogatása kitörési ponthoz kapcsolódik a város gazdasági dinamizmusának 

és versenyképességének növelése a gazdasági szereplők külső és belső együttműködéseinek erősítése 

(innovációs tevékenységek, gazdasági szolgáltatások fejlesztése, széles spektrumú foglalkoztatási 

paletta biztosítása) ITS cél. 

 Veszprém Megyei Jogú Város fejlesztési tervdokumentumaiban (településfejlesztési koncepció, 

integrált területi stratégia, ITP, MVP megállapodás) az OFTK területpolitikai elképzeléseinek 

megfelelő tartalmak találhatók. Az ITP vonatkozásában a 4. MJV fejlesztési csomagjai, 5. ITP 

indikátorvállalásai (kapcsolódó TOP intézkedések: TOP 6.1. gazdaságfejlesztés, 6.2. családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése), 6.4. fenntartható városi 

közlekedésfejlesztés, 6.6. városi közszolgáltatások fejlesztése) kapcsolhatók az OFTK célokhoz. A 

településfejlesztési koncepció III.2 versenyképes helyi gazdaság, III.4 korszerű közlekedésfejlesztés 

célok is illeszkednek. Az ITS-ben a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz és a Veszprém 
MJV Településfejlesztési Koncepcióhoz való kapcsolódást, a megvalósítást szolgáló beavatkozások 

emelhetők ki. Az MVP veszprémi fejlesztései közül a közlekedési infrastruktúra fejlesztése emelhető 

ki, 8-as számú főút és a 82-es számú főút összeköttetésével tervezett, a veszprémi sportlétesítmények 

megközelítésének javítását is szolgáló útfejlesztés, az Aranyosvölgy felett tervezett új völgyhíd és az 

ehhez kapcsolódó, a város belső elérhetőségét javító közútfejlesztés, a Veszprém- Szabadságpuszta 

közötti szakasz, a Veszprém - Gyulafirátót közötti szakasz, továbbá a Veszprém-Márkó-Bánd közötti 

szakasz megépítésére vonatkozó kerékpárút-fejlesztések. 

Az OFTK konkrétan Veszprém MJV-re vonatkozó fejlesztési elképzelései a város tervdokumentumait 

tekintve megjelennek az ITP-ben: 4 MJV fejlesztési csomagjai, 5 ITP indikátorvállalásai, kapcsolódó 

TOP intézkedések: 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés és 6.4 fenntartható városi 

közlekedésfejlesztés; 6.5 önkormányzatok energiahatékonyságának és megújuló energiafelhasználás 

arányának növelése. A településfejlesztési koncepcióban a III.3 kiegyensúlyozott társadalom és a III.6 

környezet, táj, zöldfelület kapcsolódnak. Az ITS a Veszprém megyei területfejlesztési koncepcióhoz és 

a Veszprém MJV településfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódva, a megvalósítást szolgáló 

beavatkozásokkal illeszkedik. Az MVP veszprémi fejlesztései közül a közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése emelhető ki (MVP: 2)a; 2)b; 2)c), ld. fentebb. 

 Eger Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és a stratégiájának elkészítését megelőző 

„Települési adatbázis kiépítés” című megalapozó vizsgálat részletesen foglalkozik a területfejlesztési 

és területrendezési dokumentumokkal, köztük az OFTK-val. A Településfejlesztési Koncepció „A 

település jövőképe a térségi szerepkörre vonatkozóan” c. pontja mutatja be az OFTK-ban rögzített, 

Eger vonatkozásában releváns szerepkört. A további dokumentumok (ITS, ITP) nem tartalmaznak 

hivatkozásokat, hiszen ezek már nem koncepcionális elemekből épülnek fel, hanem az azokból 

levezetett elemekből.  

A Településfejlesztési Koncepcióban felvázolt három átfogó cél mindegyike része az OFTK–nak. 

Összességében elmondható, hogy valamennyi átfogó cél és ebből következően a specifikus célok (14 

db) teljes egésze megtalálható az OFTK-ban. Az ITS tekintetében – éppen egyedi jellegéből a városi 

szintű sajátosságokból adódóan – nem minden középtávú tematikus cél (44 db) azonosítható az OFTK-

ban. Összességében a tematikus célok 75%-a azonosítható az OFTK-ban. Az ITP vonatkozásában már 

csak 15 db stratégiai tematikus célhoz tartozik projektjavaslat, általában egy tematikus célhoz több 

javaslat is. Ez a támogatási rendszerből adódik, hiszen az ITP-ben csak a TOP források felhasználása 

jelenik meg, mely tematikájában kötött és korlátozott. A sportfejlesztések az OFTK szakpolitikai céljai 

között szerepelnek, ugyanakkor uniós forrásból jellemzően nem támogathatók, így Eger városa az 
MVP-ből valósítja meg a Nemzeti Vízilabda és Úszóközpontot, mint a legjelentősebb sportfejlesztést. 
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Az OFTK Egerre vonatkozó fejlesztési elképzelések kapcsolódnak a fejlesztési tervdokumentumokhoz, 

így az „Eger, a minőség városa” mottó, illetve gondolatiság beépítésre került a város stratégiai 

dokumentumaiba. A belső gyűrű várostérség OFTK-ban szereplő fejlesztési irányainak releváns elemei 

beépültek a városi dokumentumokba. 

Az OFTK térségtípusokat tekintve a Bükk, mint önálló kultúrtáj déli térségének igazgatási, szervező és 

egyben turisztikai célpontja Eger. Külön kiemelendő, hogy Heves megye területére további két 

kultúrtáj is esik a Mátra és a Tisza–tó. Ezt az adottságot feltétlen hasznosítani, illetve a fejlesztési 

dokumentumokban kiemelten kezelni szükséges. Az OFTK-ban szereplő fejlesztéspolitikai feladatok 

egy része megjelenik Eger fejlesztési dokumentumaiban is. 

Az OFTK kellőképpen széles körű ahhoz, hogy a legtöbb fejlesztési elképzeléshez alapot ad, 

ugyanakkor bizonyos célokhoz a város forráslehetőség hiányában nem tud, vagy legalábbis közvetlenül 

nem tud projekteket rendelni. Ennek további oka, hogy a város, mint önkormányzat, feladatellátásából 

adódóan nem tud elvégezni bizonyos tevékenységeket, pl. külterületi mezőgazdasági, ökológiai 

fejlesztések, a KFI szféra, vagy a nagy invesztíciót igénylő termál és egyéb megújuló-energia 

hasznosítás. Jelentős probléma, hogy megfelelően célzott támogatások hiányában a város és vidéke 

között projektszintű kapcsolat nem alakult ki. Így a funkcionális várostérség kialakítása nehézségekbe 

ütközik. 

3.1.4.5 A külső városgyűrű kiemelt várostérségi fejlesztései 

A beszámoló a fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulásával kapcsolatosan ad elsősorban információkat, 

emellett bemutatja az érintett városok, elsődlegesen a megyei jogú városok fejlesztési dokumentumainak 

OFTK illeszkedését. 

A külső városgyűrű várostérségeinek fejlesztési irányainak érvényesülése 

 Innováció alapú gazdaságfejlesztés, a kereskedelmi és szolgáltatási potenciál minőségi fejlesztése, 

regionális (esetenként országos és nemzetközi) gazdasági kapcsolatokkal és hatással, megyei, 
esetenként regionális foglalkoztatási vonzással. A városok fejlesztési céljai között többségében 

szerepel az innovatív vállalkozások erősödését is szolgáló gazdaságfejlesztés, a kereskedelem, valamint 

a városi közszolgáltatások minőségi fejlesztése.  

 Országos szintű állami intézmények vidéki központokba történő telepítése. 2015 évtől Kecskeméten 

működik a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési államtitkársága, ezzel együtt a Vidékfejlesztési 

Program és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Irányító Hatósága. 

 A gazdaságpolitikában e térségek kiemelt kezelése, a befektetési környezet javítása. Az egyes városok 

kialakult termelési lehetőségeihez, erőforrásaihoz igazodó ágazati szakosodás és a városok közötti 

munkamegosztás támogatása, összehangolt városi gazdasági profilok kialakítása. A megyei jogú 

városok helyzetbe hozását szolgáló Modern Városok Program tervezett fejlesztéseinek legnagyobb 

hányadát gazdaságfejlesztési beavatkozások, illetve a városok gazdasági fejlődésének megalapozását 

célzó infrastruktúra-fejlesztések képezik. A városok gazdasági növekedését, versenyképességének 

javulását, térségi, nagytérségi gazdasági vonzerejének növelését közvetlenül elsősorban innovációs és 

technológiai parkok fejlesztése, logisztikai központok, és modern, magas szolgáltatási színvonalat 

biztosító ipari parkok kialakítása segítheti elő. 

Az egyes városok (az uniós, országos és a megyei fejlesztési dokumentumokban meghatározott 

célokkal összhangban) pl. az alábbiak szerint határozták meg hagyományaikhoz, erőforrásaikhoz, a 

város jövőképéhez legjobban illeszkedő, kiemelt fejlesztési irányaikat: Zalaegerszeg: Logisztikai 

központ, járműipari, mechatronikai fejlesztés – Járműipari Tesztpálya  mint a város stratégiai 

jelentőségű projektje. Békéscsaba: Az élelmiszertermelés és –feldolgozás, valamint a gasztroturizmus 

fellegvára. Sopron: Kultúrpotenciál feltárása (turisztikai fejlesztések, kulturális örökség), térségi 

szerepkör és helyi identitás erősítése. 

 A térségközpont nemzetközi (nagyvárosi) hálózatokba való intenzívebb bekapcsolódásának ösztönzése, 

a gazdaság, a kutatás-fejlesztés, az oktatás (egyetemi központok nemzetközi oktatási-kutatási 
együttműködéseinek és képzési formáinak ösztönzése), fejlesztési-tervezési információcsere területén. A 
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határon átnyúló kapcsolatrendszerek fejlesztése több város esetében is cél (pl. Sopron, Zalaegerszeg), 

nemzetközi együttműködések és hálózatok szempontjából – mérete és gazdasági erősségei miatt - Győr 

esetében a legrelevánsabb a nemzetközi nagyvárosi hálózatba való intenzívebb bekapcsolódás. 

 Nemzetközi szinten a központi település imázsának erősítése, sajátos arculat kialakítása, a városi 

környezetminőség javítása, fokozott térségi és települési marketing- és márkaépítési tevékenység 

ösztönzése. Minőségi munkahelyek biztosítása a magasan kvalifikált munkaerő megtartása érdekében a 
központban. A fejlesztési elképzelések között sok városnál fontos szerepet játszik a városi 

közszolgáltatások színvonalának emelése, az ott élők számára minél vonzóbb, élhetőbb városi 

környezet, magasabb életminőség megteremtése (pl. Győr és Zalaegerszeg esetén külön kiemelt a 

„smart city” projektcsomag), a lakosság megtartása, illetve a magasan kvalifikált munkaerő és az ezt 

igénylő vállalkozások odavonzása érdekében. Sajátos arculat, városimázs kialakítására példa 

Sopronban a városra jellemző, egyedi kultúrpotenciál feltárása, kiemelkedő vonzáscentrum szerep 

(„Fertő-térség központi városa”) erősítése és Zalaegerszegen a „jövő városa” imázs (nyitás a 

jövőbemutató, intelligens, kreatív és innovatív megoldások, beavatkozások irányába). Zalaegerszeg 

városvezetésének célja az intelligens technológiai megoldások széleskörű alkalmazása, a smart city 

eszközrendszerének elterjedése, az innováció és a kutatás-fejlesztés térnyerésének ösztönzése. 

 A központi és a térséget dinamizáló funkciók ellátásához szükséges többszintű elérhetőségi rendszer 
fejlesztése a gyűrű mentén (infrastruktúra-fejlesztéssel) és a főváros irányában (elsősorban közösségi 

közlekedésszervezéssel). A közlekedési kapcsolatok javítását célzó infrastrukturális fejlesztések a 

Modern Város Program fő céljai, illetve az egyes városok fejlesztési elképzelései tekintetében is 

megjelennek. Ilyen tervezett fejlesztések pl. Sopron: 3.1.8.2 Városgyűrűk összekapcsolása ITS és 

MVP: M85 gyorsforgalmi út Csorna-Sopron országhatár szakaszának összekapcsolása. Szombathely: 

MVP - Szombathely és Kőszeg gyorsforgalmi úttal történő összekötése. Zalaegerszeg: - Az M7-es 

autópálya és Zalaegerszeg között tervezett R76-os gyorsforgalmi út „okos” elemekkel kiegészítve épül 

meg. M9 autóút Vasvár-Zalaegerszeg projekt előkészítése folyamatban. 

A külső városgyűrű meghatározó gazdasági szerepkörrel rendelkező városainak fejlesztése 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a különféle városfejlesztési tárgyú döntései 

meghozatalakor messzemenően figyelembe veszi a város stratégiai fejlesztési dokumentumaihoz, az 

abban megfogalmazott célokhoz való illeszkedést. Mivel a stratégiai dokumentumok illeszkednek az 

OFTK-hoz, ezért közvetett módon a döntések is figyelembe veszik az OFTK iránymutatásait. Másrészt 

az önkormányzat valamennyi TOP-os pályázatához ún. TKR nyilatkozat kerül kiállításra, amely 

egyértelműen bemutatja az adott fejlesztés (projekt) illeszkedését az ITP-ben meghatározott 

valamennyi területi kiválasztási kritériumhoz. Mivel a kritériumok az OFTK-hoz illeszkedve kerültek 

megállapítására, így a projektek vonatkozásában meghozott döntések összhangja is biztosított. 

A debreceni Településfejlesztési Koncepcióhoz és az Integrált Településfejlesztési Stratégiához készült 

megalapozó vizsgálat1.2 fejezete számba veszi az OFTK debreceni vonatkozásait, még az OFTK 39. 

ábráját (városhálózat) is átveszi. Debrecen Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 5.1.2 fejezete 

részletesebben is foglalkozik az OFTK Debrecent érintő megállapításaival, illetve bemutatja az ITS 

céljainak illeszkedését az OFTK prioritásaihoz. A vizsgálat alapján az ITS megállapítja, hogy a 

debreceni ITS célrendszere és rögzített beavatkozásai összhangban vannak az OFTK-ban rögzített 

prioritásokkal és fejlesztési irányokkal. 

Debrecen Integrált Területi Programjának célstruktúrája teljes mértékben összhangban van az ITS 

céljaival, azokból van levezetve. Az ITP-ben tervezett projektek a TOP adta lehetőségek között 

összhangban vannak az ITS céljaival, az ott meghatározott fejlesztési irányokkal és indikatívan 

megjelölt projektekkel, ezáltal az OFTK-val való összhang is biztosított. Az ITP 1. fejezete bemutatja a 

Debrecen által alkalmazott területi kiválasztási kritérium rendszer OFTK célokhoz való illeszkedését 

is, amely szerint valamennyi Debrecen által választott kritérium illeszkedik az OFTK valamelyik 

céljához. Az ITP 4. (MJV fejlesztési csomag) fejezete valamennyi TOP 6-os intézkedéshez tartozó 

debreceni projektcsomag esetében külön taglalja az OFTK specifikus célokhoz való illeszkedését. 

Az MVP debreceni fejlesztéseinek mindegyike (innovációs fejlesztések, intermodális közlekedési 

csomópont kialakítása, új ipari park, repülőtér fejlesztései, nemzetközi iskola létesítése, Csokonai 

Nemzeti Színház felújítása, Nagyerdő Program) illeszthető valamelyik OFTK területi és egyéb 
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specifikus céljához, illetve az azokon belül megfogalmazott beavatkozási területek valamelyikéhez is. 

A MVP legtöbb eleme a gazdaság fejlődését segíti, vagy ahhoz is hozzájárul. 

Az OFTK Debrecenre vonatkozó fejlesztési elképzelései az ITS-ben egyértelműen visszaköszönnek. 

Egyrészt az ITS 2. fejezetében a jövőkép, az átfogó cél és a részcélok meghatározásakor 

visszaköszönnek az OFTK 3.1.4 fejezetében a város vonatkozásában tett megállapítások (pl. megújuló 

gazdaságszerkezet, egészségipar, húzóágazatok, magas tudás-igényű iparágak, térségi és nemzetközi 

szerep). Másrészt az ITS 3. fejezetében meghatározott projektek esetében is tetten érhetők az OFTK 

Debrecenre vonatkozó fejlesztési elképzelései (ITS 3.4 fejezete részletesebben is bemutatja a 

kapcsolódást). Az ITP és az MVP esetében az OFTK kapcsolódás nem közvetlen, a célok, illetve 

projektek tartalmában biztosított. 

Debrecen szempontjából az OFTK térségtípusainak csak kevés relevanciája van, három térségtípus 

értelmezhető részben Debrecen vonatkozásában is (ITS kapcsolódással). Tanyás térségek fejlesztése: 

Debrecen külterületi részein található több lakott rész, tanyák is (ITS 3.2.2 fejezete, Kertségi program 

projektjavaslatai). Helyi, térségi vidékfejlesztési együttműködések: a LEADER programban Debrecen a 

külterületeivel részt vehetett korábban is (az ITS akciót nem fogalmaz meg, csak utalást tesz az 1.1 

fejezet végén a jogosultságra, illetve a 7.3 fejezet szerint a területi munkacsoportnak tagja az érintett a 

LEADER akciócsoport is). Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM): Debrecen és Hortobágy 

együttműködésében, a városban is működik TDM szervezet (a TDM szervezet fejlesztésével az ITS-

ben projektjavaslat foglalkozik). 

 Szeged Megyei Jogú Város Területfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 

Stratégiájának megalapozó vizsgálata helyzetfeltáró munkarésze külön fejezetet szentel a különböző 

területfejlesztési dokumentumokkal, köztük az OFTK-val való összefüggések vizsgálatának, ill. a 

fejlesztési irányok meghatározásának. A koncepció jövőképe és célrendszere – összhangban az OFTK 

célrendszerével –2030-ig szól.  

A helyi fejlesztési dokumentumok az országos tervezési dokumentumokkal összhangban vannak, 

azonban az országos dokumentumok országos léptékű, a helyi szintű dokumentumok pedig helyi szintű 

célokat, beavatkozásokat és eszközöket tartalmaznak. A beavatkozások jellemzően részint uniós 

forrásokból valósulnak meg, a támogatási kérelmeknél az ITS-illeszkedés bemutatása legtöbbször 

elvárás, az OFTK-illeszkedés azonban már nem. Az OFTK-ban meghatározott irányelvek és annak 

alapján készült városi fejlesztési dokumentumokat figyelembe véve jelenleg több olyan tervezés van 

folyamatban, melyeknél a fejlesztési célok egyértelműen visszaköszönnek. Pl.: „Biopolisz Park,”, „ELI 

Központ”, a Tram Train és kapcsolódó beruházásai, „A Tisza Szeged fő utcája” program, „Zöld 
Város” program. 

Szeged Megyei Jogú Városi ITP-je alapján az alábbi területi kiválasztási kritériumokat határozták meg: 

illeszkedés az ITS céljaihoz és vonatkozó indikátoraihoz; hozzájárulás a belső területi 

kiegyenlítődéshez; hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség 

erősítéséhez. 

A város fejlesztési dokumentumaiban több, az OFTK-ban megjelenő területpolitikai elképzelés is 

megtalálható, pl.: többközpontú fejlődés, természeti erőforrások védelme, beruházásösztönző 

térszerkezet, város és vonzáskörzete, mint funkcionális alapegység, összekapcsolt terek: az elérhetőség 

és a mobilitás biztosítása, térszerkezeti és térhasználati elvek. 

Az OFTK fejlesztési elképzelések is megjelennek a város dokumentumaiban. Az OTFK a nemzeti és 

nemzetközi jelentőségű nagyvárosaink (köztük Szeged) nemzetközi kapuszerepének kiteljesítését, ill. 

ezzel kapcsolatos közlekedéshálózati fejlesztéseket fogalmaz meg. Szeged MJV koncepcionális és 

stratégiai dokumentumaiban szintén visszaköszön e fejlesztések fontossága, a külső elérhetőség 

javítása, beleértve az elővárosi és nagyvárosi vasútfejlesztéseket, új déli Tisza-híd építését, az M9-es és 

M47-es építésének fontosságát, ill. az intermodalitás biztosítását.  

A város Területfejlesztési Koncepciója, ill. ITS-e szintén tartalmazza a Biopolisz-koncepciót, a stratégia 

akcióterületet is kijelöl hozzá konkrét területlehatárolással, a statisztikai jellemzők, foglalkoztatási és 

szociális mutatók megadásával, a teljes akcióterület ágazati leírásával. A biopolisz funkciónak 

megfelelő innovációs alapinfrastruktúra kiépítése a cél, azonban a TOP-ból egyelőre ez nem 
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biztosítható, a tulajdonviszonyok állami szereplőkkel történő rendezése szükséges. A későbbi szakmai 

koncepció kidolgozásában pedig a Szegedi Tudományegyetemmel való szoros együttműködésre lesz 

szükség. A másik húzó fejlesztés a már csaknem teljesen elkészült, de még nem beköltözhető ELI és az 

annak környezetében létesítendő Science Park.  

Az OFTK térségtípusait tekintve Szeged a Tisza-völgyi vízgazdálkodás okán érintett. A hatékony 

vízgazdálkodás és a vízkárelhárítás feltételrendszerének javítása településfejlesztési koncepció és ITS 

szintű prioritás. Ez intézkedés szinten jelenti a belterületi felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztését, 

valamint az árvízi védművek biztonságának növelését, az ökológiai kritériumok figyelembe vételével. 

A vízgazdálkodás terén az előző uniós fejlesztési időszak forrásaiból megvalósult a szegedi belvárosi 

árvízvédelmi rendszer fejlesztése (a meglévő partfal és alépítmények megerősítése, illetőleg mobil 

partfal feltételeinek megteremtése). A Tisza folyónak a város vérkeringésébe való aktívabb 

bekapcsolása (rekreációs és élményövezet) érdekében tanulmányterv készül a Tisza part- rakpart – 

városközpont területére („A Tisza Szeged fő utcája” program). A Tiszát kísérő új zöldfelülettel a terület 

hőszigetként való megjelenése is mérséklődne, ami a helyi klimatikus viszonyokat javítaná. 

 Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési 

Stratégiája konkrét szövegszerű utalást tartalmaz az OFTK-ra, illetve az azt elfogadó országgyűlési 

határozatra. Emellett a város ITP, ill. az MVP megállapodása célrendszerében és program 

célkitűzésében is egyértelműen megfeleltethetők az OFTK által meghatározott átfogó és specifikus 

céloknak, valamint területpolitikai elképzeléseknek. 

A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer keretében Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 

következő projekt-kiválasztási kritériumokat határozta meg: Illeszkedés az ITS céljaihoz és a 

vonatkozó indikátoraihoz, Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához, Hozzájárulás a belső 

területi kiegyenlítődéshez, Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség 

erősítéséhez, Hozzájárulás a jelentős munkahelyteremtéssel járó gazdaságfejlesztéshez.  

Az ITP ill. MVP megállapodásába foglalt legfőbb fejlesztési fókuszok illeszkednek az OFTK releváns 

fejezeteihez. Így a dokumentumok mindegyikében szerepelnek a térségi együttműködés erősítését 

(OTFK 3.1.2) szolgáló fejlesztések. Az OTFK 3.1.8 „összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás 
biztosítása” fejezetében megfogalmazott célkitűzések megvalósítását szolgálják az ITP munkaerő 

mobilitást ösztönző, valamint a fenntartható városi közlekedésfejlesztést célzó projektek. Az MVP 

Együttműködési Megállapodásának 1. pontja tartalmazza a Miskolc-Kassa gyorsforgalmi út Miskolc-

Tornyosnémeti közötti szakaszának megépítését. Az OFTK 3.1.9 „Térszerkezeti és térhasználati 

elvek” fejezet elsősorban a természeti erőforrások és kulturális örökségek védelmét hangsúlyozza. Az 

ITP programcsomagok közül elsősorban az „Integrált város rehabilitáció”, az „Öko-program”, valamint 

az „Integrált gazdaságfejlesztés” beavatkozásai szolgálják ezeket a célkitűzéseket. Mind a „zöld város” 

projektek, mind a kulturális, turisztikai értékek fejlesztése, és a környezeti infrastruktúra-fejlesztés 

(Miskolc esetében a csapadékvíz elvezetés, ill. árvízvédelem), továbbá a fenntartható közlekedés 

fejlesztés az OFTK-ban meghatározott elvek realizálását valósítja meg. A MVP megállapodás 5. pontja 

szintén a város turisztikai vonzerejének növelését fogalmazza meg. 

2014-2016 között Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP támogatási felhívásaira 

összesen 42 db támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 40 db támogatási szerződés került aláírásra, 

több mint 19 Mrd Ft összeggel. 

Az OFTK konkrétan Miskolcra vonatkozó városfejlesztési elképzeléseivel kapcsolatban: továbbra is 

kiemelt fejlesztési terület a tudás és high-tech alapú iparágak telepítése, ezeket szolgálja az ITP 

integrált gazdaságfejlesztési, valamint a MVP megállapodás 2, 3, 4 pontjába foglalt (információs 

technológia fejlesztés, új-kiemelt ipari park fejlesztés, valamint a térség versenyképességét javító 

oktatás, duális szakképzés, ill. a Miskolci Egyetemmel együttműködve kutatási, fejlesztési és 

innovációs) projektek megvalósítása. A turizmus fejlesztésére vonatkozó elképzelések: az ITP integrált 

gazdaságfejlesztési tématerületei között – az MVP GINOP, ill. kormányzati támogatású projektjei 

mellett – egy további közel 3,5 Mrd Ft-os turisztikai vonzerő fejlesztési csomagja is megjelenik. Az 

alfejezetben található célok megvalósítására 7 db támogatási kérelmet nyújtottak be, valamennyi 

projektre aláírásra került a támogatási szerződés. 
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Az OFTK nemzeti és nemzetközi jelentőségű nagyvárosok – közöttük Miskolc – kiemelt, növekedést 

szétterítő fejlesztésére, nemzetközi kapuszerepük kiteljesítésére, ill. a gyűrű városai közötti közúti, 

vasúti infrastruktúrák és közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseket valósítja meg a 

MVP Kassa-Miskolc gyorsforgalmi út építésével, az 1000 ha-os ipari park kialakításával, továbbá az 

ITS-ben szereplő és az ITP-ben az IKOP-hoz kapcsolódó fejlesztésként megfogalmazott „Intermodális 

csomópont a Kandó tér térségében” projekttel (az intermodális csomópont az IKOP-ban nevesített 

projektként szerepel). 

Az OFTK térségtípusait tekintve Miskolc város a Bükki „kultúrtáj” területéhez tartozik. Azokat a 

fejlesztéspolitikai feladatokat, melyeket az OFTK megfogalmaz, a város igyekszik teljesíteni, 

rendszeresen egyeztetve a Bükki Nemzeti Park szakembereivel, mind a fenntartható városfejlesztési, 

mind a turizmusfejlesztési projektek tervezése és megvalósítása során. 

 Pécs Megyei Jogú Város esetében az átfogó célok tekintetében a Pécs Integrált Településfejlesztési 

Stratégiájában megfogalmazott 5 stratégiai cél kapcsolódik a 4 OFTK átfogó célhoz. Pécs stratégiai 

célkitűzései közül 4 gyakorlatilag megfeleltethető a 4 átfogó OFTK célnak azzal, hogy a társadalmi-

gazdasági és természeti-épített környezeti elemek nagyon szorosan összefüggnek, a célok egymásra is 

jelentős hatással vannak. Az 5. pécsi stratégiai cél a kormányzással kapcsolatos, amely így a többi cél 

elérését támogatja. 

Az OFTK 7 stratégiai célkitűzést tartalmaz, míg Pécs Integrált Településfejlesztési Stratégiájában 18 

operatív cél szerepel. Az országos stratégiai és pécsi operatív célok összevetéséből jól látszik, hogy 

minden OFTK célhoz legalább 5 IVS cél rendelhető hozzá, amely annak elérését támogatja. Különösen 

a „Versenyképes, innovatív hálózati gazdaság”, az „Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó 

társadalom, roma integráció” és a „Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata és 

környezetünk védelem” célok esetében erős a kapcsolódás. Az OFTK 6 területi célt jelöl meg, amelyek 

kapcsolódását az IVS operatív céljainak viszonylatában vizsgálva megállapítható, hogy minden OFTK 

célhoz legalább 3 IVS cél rendelhető hozzá, amely annak elérését támogatja, az összhang a 

célrendszerek között tehát egyértelmű. A legerősebb kapcsolódást az OFTK „Többközpontú 

térszerkezetet biztosító városhálózat”, „Vidéki térségek népességmegtartó képességének növelése” és a 

„Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés” céljaival mutatja az 

ITS. 

Az OFTK Új területfejlesztési megközelítések fejezet általános területpolitikai elképzelései néhány 

kivétellel mind megjelennek a pécsi ITS céljai között. A „3.1.2.2 Többközpontú fejlődés”, a „3.1.2.6 

Periférikus térségek becsatolása az ország társadalmi-gazdasági vérkeringésébe” és a „3.1.2.8 Új 

középszint: új megyei szerepek” szempontok értelemszerűen nem részei az ITS-nek, 

Az ITP számos OFTK fejlesztési szemponthoz kapcsolódik: város-vidék együttműködés, természeti 

erőforrásainkat védő térszerkezet, beruházásösztönző térszerkezet, autonóm térségek, város és 

környezete, mint funkcionális alapegység, összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás 

biztosítása: hatékony és fenntartható helyi és agglomerációs mobilitás, térszerkezeti és térhasználati 

elvek: takarékos területhasználat, kulturális örökség, turisztika, klímaváltozás, közlekedés. 

A pécsi MVP céljai kevesebb OFTK célt érintenek, azonban szinte mindegyik (6-ból 5) kapcsolódik 

valamely OFTK célhoz. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy egy-egy konkrét intézkedés több 

OFTK célt is érint, mint pl. az M6-os autópálya országhatárig történő kiépítése, ami segíti a 

makroregionális kapcsolatokat, a beruházásösztönző térszerkezet alakítást és a többközpontú fejlődést 

is.  

Az OFTK konkrétan Pécsre vonatkozó bekezdésében foglaltak közül Pécsnek a kultúra városaként 

történő pozicionálása, illetve a kulturális ipar mint lehetséges kitörési lehetőség „A helyi társadalom 

kulturális tőkéjének gyarapítása” ITS operatív célban fogalmazódik meg. A turizmus „A helyi 

gazdaság megerősítése” operatív célon belül „Az egyetem és a turizmus fejlődésének támogatása a 

város jövedelemegyenlegének javítása érdekében” részcélban realizálódik. Az innovatív egészségipar, 

környezetipar, gépipar és elektrotechnika „A foglalkoztatási szint növelése” operatív célon belül 

meghatározott „Pécs tudásintenzív (újra)iparosítása egészség-, környezet, kulturális, kreatív és gépipari 

fókusszal” részcélban körvonalazódik. 
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Pécs MJV Integrált Területi Programja és az MVP egyaránt erősen, szinte minden fejlesztési céljukban 

tükrözik az OFTK város- és várostérség fejlesztési prioritásait és szempontjait, a külső városgyűrű 

kiemelt várostérségi fejlesztései (Pécs) című fejezetben megfogalmazottakat.  

Pécs MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiája két térségtípushoz kapcsolódik. A területpolitika és 

a vidékfejlesztés szempontjai, valamint nemzeti prioritásai (Vidékpolitikai jövőkép) - A térségtípusra 

vonatkozó célok az ITS „A Város gazdasági alapjainak újjáépítése stratégiai cél/Hasznosítható 

gazdasági erőforrások feltárása, fejlesztése és gazdasági hasznosítása” operatív célban jelennek meg. 

Ennek keretében részcélként került rögzítésre a „Helyi termékek és termelők megerősítése” és a 

„Város-városkörnyék együttműködésében rejlő lehetőségek feltárása” (Projektelem a helyi termékek 

piacra jutásának elősegítése, piacszervezési tevékenység). A Különleges táji értékekkel, rekreációs 

funkciókkal bíró övezetek (kultúrtáj) esetében az OFTK szempontjai a „Zöld és kék felületek 

összefüggő rendszerének kialakítása” operatív cél, „A természetes, természetközeli és kultúrtáj 

tájrészletek ökológiai és képi tájpotenciáljának, valamint a tájkarakter megőrzése, lehetséges növelése, 

védelme” részcéljához párosíthatók (projektjavaslat: Tájkép-terv  és Tájvédelmi program elkészítése). 

Az ITP szintén a fenti két OFTK térségtípushoz kapcsolódik. A „Vidékpolitikai jövőképhez” a „Rövid 

ellátási lánc központjának kialakítása Pécsett a Baranya Megyei Önkormányzattal együttműködésben”, 

míg a kultúrtájak térségtípushoz a „Kelet-nyugati közösségi közlekedési-tengely kialakítása 

(buszfolyosó, kerékpárút)”. Az MVP-ből a Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Koncertközpont, 

valamint a Pannon Filharmonikusok zenekar működési feltételeinek biztosítsa köthető a kultúrtáj 

térségtípus céljaihoz. 

 Győr Megyei Jogú Város fejlesztési dokumentumai közül mind az ITS, mind az ITP esetében a célok 

teljes mértékben levezethetők az OFTK-ból. A településfejlesztési koncepció és az ITS esetében 

készült megalapozó vizsgálat részletesen vizsgálja a területfejlesztési és –rendezési dokumentumokkal 

való összhangot. A TOP-hoz kapcsolódó területi értékelés szempontrendszerhez a következő saját 

kritériumokat definiálta a város: Illeszkedés az ITS céljaihoz és indikátoraihoz, Hozzájárulás a 

gazdasági növekedéshez. 

Az OFTK-ban szerepelő kitörési pontokhoz kapcsolódó ITS célok, Egészséges, szolidáris és aktív 

társadalom megerősítése – egészségipar, sportgazdaság; Gazdasági területek és gazdaságfejlesztés 

támogatása „soft” programokkal – járműipar, magas KFI igényű iparágak, kulturális és kreatív ipar. A 

gazdasági növekedéshez közvetlenül a Gazdaságfejlesztés Győrben projektcsomag járul hozzá, a 

„Lüktető Belváros”, az „Élhető Győr”, valamint a „Smart City Győr” projektcsomagok révén pedig az 

Önkormányzat közvetett módón (vállalkozásokat idevonzó, élhető, klímabarát, népességmegtartó 

városfejlesztés) erősíti a gazdasági növekedést. Idegenforgalmi célú fejlesztések – turizmus, 

kereskedelmi-logisztikai fejlesztések – logisztika.  

Az OFTK célok megvalósulását segítik azok az együttműködések, amelyekben a város önkormányzata 

részt vesz. Az OFTK határon átnyúló kapcsolatrendszer fejlesztése céljához kapcsolódik az 

ARRABONA EGTC (európai területi társulás): 2010-ben döntött úgy a régió négy meghatározó városa, 

Győr, Mosonmagyaróvár Magyarországról, valamint Dunaszerdahely és Somorja Szlovákiából, hogy a 

korábbról meglévő kapcsolatait magasabb szinten intézményesíti, és önálló jogi személyiségű közös 

fejlesztési szervezetet hoz létre. Az EGTC mindkét érintett országban önállóan járhat el, saját 

alkalmazottakat foglalkoztathat, és a közös projektek hosszú távú fenntarthatóságát biztosító közös 

intézményeket és vállalkozásokat hozhat létre és működtethet. Az együttműködés potenciálisan 120 

önkormányzatot foglalhat magába a jövőben. Célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió 

megerősítését, valamint a Duna-völgy, mint ökológiai rendszer egyensúlyának közvetlen és közvetett 

módon történő megőrzését és fenntartását az Európai Unió társfinanszírozásában, területi 

együttműködésben megvalósuló programok és projektek végrehajtása révén kezdeményezze és segítse, 

valamint a szociális- és műszaki infrastruktúra elemeit fejlessze. Ezen célok az OFTK céljaival teljes 

mértékben összhangban vannak. 

A Szigetköz – Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács tevékenysége a természeti erőforrásaink 

védelme OFTK célhoz kapcsolódik. A Szigetköz, az Öreg-Duna és a Mosoni-Dunaág között, mintegy 

375 km
2
-es területen helyezkedik el. Az érdeklődő rengeteg varázslatos látnivalót fedezhet fel, kedvére 

pihenhet, vagy túrázhat ezen a szépséges tájon. A „Szigetköz – Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési 
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Tanács ennek a tájegységnek a fenntartásáért tevékenykedik, ami szintén összhangban van az OFTK 

céljaival. 

 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója 3 átfogó fejlesztési célt jelöl ki: 

Versenyképes város: Versenyképes, nemzetközi színvonalú gazdaság, értékteremtő foglalkoztatás és az 

aktivitás növelése; Gondoskodó város: Javuló életminőség és a társadalmi különbségek csökkentése; 

Környezettudatos város: Energiahatékonyság és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás. Az átfogó 

célokon alapulva a koncepció 8 célt tűzött ki, amelyek az integrált településfejlesztési stratégia városi 

szintű tematikus céljainak is megfelelnek. Nyíregyháza Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

célrendszere összhangban áll az országos területfejlesztési irányelvekkel. A gazdaság és a társadalom 

fejlesztése, valamint a környezet védelme a város stratégiájának is fő elemeit jelentik az országos 

szakpolitikai célkitűzésekkel összhangban.  

Az ITS átfogó céljai összhangban vannak az OFTK 4 átfogó céljával és 7 specifikus céljával egyaránt. 

Az ITS és a koncepció a város egészére kiterjedő fejlesztési célokat ágazati logika mentén fogalmazza 

meg, míg az egyes városrészekre vonatkozóakat integráltan, több funkcióra kiterjedve. Ezáltal 

Nyíregyháza tematikus céljai az OFTK ágazati céljaihoz viszonylag könnyebben, egyértelműbben 

kapcsolhatók, mint a területi célokhoz, azonban ez nem akadálya az OFTK célokkal való teljes 

összhangnak. Kiemelendő, hogy a városi tematikus célok között megjelenik az aktív hazai és 

nemzetközi kapcsolatrendszer, ami közvetlenül is reflektál az OFTK Nyíregyházára megfogalmazott 

fejlesztési elképzelésével. Szintén kiemelendő a tudományos élet és KFI támogatása, önálló célként 

való megjelenése. Az OFTK specifikus céljai közül csupán az „Életképes vidék, egészséges 

élelmiszertermelés és –ellátás” nem jelenik meg közvetlen módon az ITS célok között, illetve 

integráltsága miatt az „Aktív hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer” című városi cél kapcsolható 

nehezebben az ágazati célokhoz. 

Az OFTK 6 területi specifikus célja közül viszont Nyíregyháza ITS-e éppen az „Az ország 

makroregionális szerepének erősítése” cíművel kapcsolódik nagyon jól az előbbi célhoz. Az ITS és a 

koncepció városra fókuszáló logikája mentén az OFTK „Vidéki térségek népességeltartó képességének 

növelése” című területi célja sem kap hangsúlyt a városi célok között. Elmondható, hogy az ITS 

tematikus céljai az érintett 5 területi cél valamelyikéhez kivétel nélkül köthetőek. 

Az OFTK Új területfejlesztési megközelítések fejezet általános területpolitikai elképzelései néhány 

kivétellel mind megjelennek a nyíregyházi ITS céljai között. A „Többközpontú fejlődés” és az „Új 

középszint: új megyei szerepek” szempontok értelemszerűen nem részei az ITS-nek. Hangsúlyosan 

jelenik meg „3.1.2.4 Természeti erőforrásainkat védő térszerkezet” és a „3.1.2.5 Beruházásösztönző 

térszerkezet”. A következetesen városi feladatokra fókuszálás miatt a „3.1.2.3 Város-vidék 

együttműködés”cél csak közvetetten kapcsolódik. 

Az OFTK területi céljai közül a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat céllal valamennyi 

városi célkitűzés koherens. Nyíregyháza ITS tervezett beavatkozásai illeszkednek az OFTK-ban 

szereplő külső városgyűrű várostérségeinek fejlesztési irányaihoz is. 

Nyíregyháza Integrált Területi Programjának célrendszere egyértelműen levezethető a város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának célrendszeréből, az ITP keretén belül tervezett fejlesztések 

hozzájárulnak az ITS céljainak eléréséhez. Az ITP célrendszere a TOP által támogatható 

tevékenységekre koncentrálva szorosan követi az ITS célrendszerét, abból mindössze a „Fejlett, magas 

színvonalú tudományos élet, innováció” és a „Pezsgő kulturális élet, rekreációs lehetőségek, fejlett 

turizmus” című célok nem jelennek meg közvetlenül az ITP-ben. Az idegenforgalom fejlesztése a 

„Gazdasági környezet élénkítése” című ITP célban szerepel, így ez a téma sem hiányzik a programból. 

A 6 ITP cél ezáltal a fentebb az ITS és a településfejlesztési koncepciónál leírtak terén kapcsolódik az 

OFTK-hoz. A város által meghatározott területi kiválasztási kritériumok az ITS-hez illeszkedést és a 

pénzügyi egyensúlyhoz való hozzájárulást előíró feltételek kivételével jól összeegyeztethetők az OFTK 

céljaival.  

Nyíregyháza MVP céljai az OFTK területfejlesztési szempontjaihoz az ágazati felépítés miatt kevésbé 

tisztán kapcsolódnak. Jól megfeleltethető a „3.1.2.5. Beruházásösztönző térszerkezet” és a „3.1.9.1 

Természeti erőforrásainkat védő térszerkezet” cél. A közlekedésfejlesztések is kapcsolhatók ezen két 
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OFTK szemponthoz, így az MVP projektek túlnyomó része (a sport és kulturális fejlesztéseket 

leszámítva) megfeleltethető ezen szempontoknak. 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia konkrétan, szöveghűen hivatkozik az OFTK 3.1.4.5 „A külső 

városgyűrű kiemelt várostérségi fejlesztései” című fejezetében Nyíregyházára vonatkozó célokra. Az 

ITP a TOP és a megyei tervek, valamint az ITS felé való összhangra fektet hangsúlyt. Mivel az ITS és 

az ITP között igen szoros a kapcsolat, ezért az OFTK összhang vizsgálatától el tudott tekinteni, így arra 

és a Nyíregyházára vonatkozó részeire közvetlen hivatkozást nem tartalmaz. Nem utal az OFTK-ra az 

MVP keretében a Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1955/2015. (XII. 

17.) Korm. határozat sem. 

Nyíregyházát az OFTK térségtípusai inkább járás szinten érintik, így a tanyás településszerkezetű 
járások, illetve a klímaváltozás hatásaival szemben az árvíz szempontjából legsérülékenyebb járások 

közé tartozók. Nyíregyháza a települési alapon lehatárolt OFTK térségek egyikének sem része, bár a 

21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 2. melléklete alapján tanyás településnek számít. A településfejlesztési 

koncepció és az ITS, valamint az ITP erős egymásra épülése miatt mindhárom dokumentumra igaz, 

hogy a városi fókusz miatt az OFTK térségtípusai nem jelennek meg, a városi célok szempontjából 

nem relevánsak. Ugyanez mondható el az MVP-ről is, ott sincs közvetett kapcsolat sem az OFTK 

térségtípusaival. 

A Modern Városok Program keretében rögzített projektek az OFTK átfogó céljaival kivétel nélkül 

összhangban állnak. Az egyes átfogó célokhoz való kapcsolódás kiegyenlítettnek nevezhető, a 

közlekedésfejlesztés jelenik meg gyakrabban a projektek között. Az OFTK specifikus ágazati 

célkitűzései szempontjából is erős a kapcsolat, az erős ágazati logika miatt minden projekt 

megfeleltethető valamely célkitűzésnek. Az OFTK területi specifikus céljai közül az MVP erős 

közlekedési fókusza miatt a legerősebb a kapcsolódás az „6. Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a 

mobilitás biztosítása” célkitűzéshez, valamint közvetett módon, a gazdaság és idegenforgalom 

fejlesztéséhez. 

 Szekszárd Megyei Jogú Város az OFTK célrendszerét elemezve, azzal összhangban alakította ki saját 

fejlesztési céljait. Az integrált településfejlesztési stratégiával párhuzamosan készült el Szekszárd MJV 

településfejlesztési koncepciója, valamint Szekszárd MJV megalapozó munkarésze. Így a 

dokumentumok célrendszere közt szoros kapcsolat került kialakításra. 

Szekszárd Integrált Településfejlesztési Stratégiájának átfogó céljai az OFTK 4 átfogó célja közül 

mindegyiket támogatják, teljesnek tekinthető az összhang. Az ITS „Stabil város” és „Városi 

értékgazdálkodás” című specifikus céljai több, nem közvetlenül fejlesztéspolitikai tevékenységet is 

tartalmaznak, mint pl. az ingatlan és vagyongazdálkodás, pénzgazdálkodás: költségvetés, adók, hitelek, 

városi diplomácia, amelyek azonban a fejlesztési célok végrehajtását támogatják. Az OFTK specifikus 

célkitűzéseivel a fenti két ITS cél kivételével szintén jó a megfeleltethetőség, kivétel nélkül 

mindegyiket támogatja valamely ITS cél. A megyei jogú városok esetében kevéssé jelentős, vagy 

hiányzó „Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás” OFTK cél is megjelenik a városi 

gazdaság erős agrárkapcsolódásainak köszönhetően. Az OFTK területi specifikus céljai és új 

területfejlesztési megközelítései közül a makroregionális kapcsolatok és értelemszerűen a „3.1.2.8 Új 

középszint: új megyei szerepek” című szempont hiányoznak. Az előbbi célt a városmarketing és a 

városi diplomácia című ITS prioritások támogathatják. 

Az OFTK középtávú céljaival való kapcsolódás szintén teljesnek mondható azzal a kiegészítéssel, 

hogy az ITS „Stabil város” és „Városi értékgazdálkodás” című specifikus céljai közvetetten is 

támogatják az OFTK célok érvényesülését. A kifejezetten városfejlesztési célok mellett megjelenik a 

„Kistérségi, regionális feladatok ellátása” című prioritás is a „Szociális fejlesztések” között, ami jelzi 

a város környezete felé is elkötelezett fejlesztéspolitikáját. Ugyancsak említést érdemel, hogy már 

megjelenik a tervezett projektek között a Paksi atomerőmű építésére való felkészülés. Integrált jellege 

miatt egyszerre több OFTK célt is támogat a Sió-csatorna komplex fejlesztése, amely gazdasági, 

infrastrukturális és környezeti fejlesztéseket, a város-vidék együttműködést és a vidékfejlesztést 

egyaránt érinti. 
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Szekszárd fejlesztési elképzelései illeszkednek az OFTK-ban a külső városgyűrű várostérségeinek 

fejlesztési irányai között megfogalmazott elképzelésekhez.  

Az OFTK térségtípusait tekintve a vidékies térségek jelennek meg, mivel Magyarország alapvetően 

vidékies típusú ország, az ország területének túlnyomó többsége vidéki térségnek minősül 

tájhasználatában, gazdaságában és népességi jellemzőiben, így Szekszárd és térsége is. Az OFTK-ban 

megjelenő térségtípusok (vidékies járások, kultúrtájjal rendelkező járások, árvíz és hőhullám hatására 
érzékeny járások) megfelelően kategorizálják Szekszárdot és térségét, ez a lehatárolás a 

helyzetelemzések során valamennyi fejlesztési dokumentumban így jelenik meg. 

 Szombathely Megyei Jogú Város Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciója és Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája meghatározza Szombathely várostérségének területét és külön 

fejezetben taglalja a várostérség fejlesztési szükségleteit, meghatározza földrajzi, gazdasági, 

közlekedési és funkcionális értelemben a város helyzetét az európai térszerkezetben, illetve számba 

veszi védendő természeti és kulturális értékeinket és integrálja Szombathely Város Klímavédelmi és 

Energiahatékonysági Stratégiájának lényegi megállapításait, igazodva az OFTK szak- és 

területpolitikai fejlesztési irányaihoz. 

Az önkormányzati hatáskörű döntésekben közvetlenül elsősorban a TOP-ból megvalósuló fejlesztések 

igazodnak az ITS-hez, azon keresztül az OFTK fejlesztési irányaihoz. Pl. a szombathelyi vásárcsarnok 

fejlesztése a helyi termékek piacra juttatása érdekében. Az önkormányzat saját forrásból megvalósuló 

fejlesztései pedig többnyire kiegészítik, vagy illeszkednek a TOP-os projektekhez. Az MVP egyes 

szombathelyi elemei is hozzájárulnak ezen célokhoz. Pl. Dozmati Víztározó, Járdányi Paulovics István 

Romkert fejlesztése, Intermodális Csomópont kialakítása, Szombathely és Kőszeg gyorsforgalmi úttal 

történő összeköttetése. 

Szombathely Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciója és az ITS meghatározza Szombathely 

várostérségének területét és külön fejezetben taglalja fejlesztési szükségleteit, de annak területe kisebb, 

mint az OFTK-ban megjelölt térség, viszont kiterjed Felsőőr környékére is. Az OFTK-ban megnevezett 

húzóágazatok többsége helyi fejlesztési cél is. 

Az ITP-t és saját beruházásokat tekintve az önkormányzati hatáskörű döntésekben közvetlenül 

elsősorban a TOP-ból megvalósuló fejlesztések igazodnak az ITS-hez, azon keresztül az OFTK 

húzóágazataihoz, azonban azok közül a TOP jellegénél fogva csak a turisztikai, logisztikai és 

sportgazdasági ágazatokat tudja közvetlenül támogatni (pl. Szombathely térségi jelentőségű turisztikai 

vonzerejének fejlesztése). Az önkormányzat saját forrásból megvalósuló fejlesztései (pl. úthálózat, 

intézmény felújítás) pedig csak közvetett módon tudják szolgálni a húzóágazatok fejlődését. Az 

önkormányzatnak nincs direkt eszköze a húzóágazatok erősítésére. Továbbá az MVP egyes 

szombathelyi elemei is hozzájárulnak a húzóágazatok fejlődéséhez, pl. sportgazdaság, kulturális, 

tudományos fejlesztések (Fedett Uszoda bővítése, Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztése, 

Szombathelyi Képtár felújítása). 

 Kaposvár Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója mind az átfogó célok (3 db), mind a 

részcélok (10 db) tekintetében illeszkedik az OFTK területpolitikai céljaihoz. A koncepció horizontális 

céljai Somogy megye területfejlesztési koncepciójával koherens módon kerültek kialakításra. 

Tekintettel arra, hogy a megyei területfejlesztési koncepció az OFTK célrendszerének figyelembe 

vételével készült, az ITP illeszkedése az OFTK célrendszeréhez is biztosított. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia minden középtávú célja megfelel az OFTK-ból levezethető 

céloknak. Hasonlóan illeszkedik a Kaposvárra vonatkozó OFTK célokhoz is. Az ITP mind a 9 

prioritása illeszthető az ITS célkitűzéseihez, amelyek illeszkednek az OFTK céljaihoz. Az MVP 

kaposvári tervezett fejlesztései közül mind a 10 projekt illeszkedik az OFTK-hoz. A négy meghatározó 

fejlesztési dokumentum közül Kaposvár esetében csak az ITS tartalmaz konkrét hivatkozást az OFTK-

ra. 

A fejlesztési célok tartalmát vizsgálva megállapítható, hogy az OFTK új területpolitikai megközelítései 

(város és térség kapcsolata) elsősorban a közlekedésfejlesztési elképzelésekben, a turisztikai 
fejlesztésekben, a munkahelyteremtésre irányuló döntésekben, a közigazgatás és egyes szolgáltatások 
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(oktatás, egészségügy) fejlesztése tekintetében, valamint a környezeti értékek megóvására irányuló 

tevékenységekben, döntésekben jelentek meg. 

Az OFTK Kaposvárt a külső városgyűrű meghatározó gazdasági szerepkörrel rendelkező városai 

között szerepelteti. A város fejlesztési elképzelései illeszkednek az OFTK-ban Kaposvárra 

megfogalmazott elképzelésekhez, kis különbséggel a húzóágazatok megjelölésében, az ITS-ben az 

agrár- és élelmiszeripar, a turizmus és a gépipar került kiemelésre. 

OFTK térségtípus tekintetében Kaposvár aprófalvas környezetben a Zselic kultúrtáj részeként definiált 

az OFTK-ban. Kaposvár a „Kaposvár és a Zselic vidéke TDM” tagjaként területfejlesztési 

tevékenységében érvényesíti az OFTK vonatkozó céljait. 

 Békéscsaba Megyei Jogú Város a 2014-2020-as tervezési időszakra való felkészülés keretében 

megfogalmazta jövőképét, valamint a jövőkép elérését szolgáló célrendszert és a megvalósítást 

szolgáló beavatkozásokat. A 2015-ben indult MVP is olyan fejlesztéseket nevesített, amelyek 

hozzásegíthetik a várost ahhoz, hogy a hagyományok és a szakértelem bázisán fejlődő gazdasági 

központ lehessen.  

Mindezen célok megvalósítása érdekében az elmúlt időszakban egyrészt elindult a TOP-ban a város 

rendelkezésére álló 14,93 Mrd Ft forrás felhasználását célzó projektek előkészítése és megvalósítása, 

ennek keretében pedig 2016 decemberéig összesen több mint 6,5 Mrd Ft összegű pályázat benyújtása 

történt meg. Ezen pályázatok elsősorban a munkaerő mobilitását és munkába állását, az egészségügyi 

alapellátást, a foglalkoztatás bővítését, a turizmus erősítését és a fenntarthatóság erősítését szolgálták, 

ezáltal illeszkednek az OFTK célrendszeréhez 

A városra vonatkozó fejlesztési dokumentumok (Békéscsaba Megyei Jogú Város – Fenntartható 

Városfejlesztési Programok előkészítése – Városfejlesztési Koncepció”; Békéscsaba Megyei Jogú 

Város integrált településfejlesztési stratégiája; Békéscsaba Megyei Jogú Város Integrált Területi 

Programja; MVP) alapul veszik az OFTK alapelveit, célkitűzéseit, szorosan illeszkednek hozzá. 

Az OFTK-ban található Békéscsabára vonatkozó városfejlesztési elképzelésekhez illeszkednek a város 

Integrált Településfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célok. A Békéscsaba, mint az 

élelmiszertermelés és –feldolgozás, valamint a gasztroturizmus fellegvára célt az ITS 1. tematikus célja 

hozza: a gazdasági teljesítmény növelése és a versenyképesség javítása elsősorban helyi és térségi 

erőforrásokra támaszkodva, így a vállalkozási tevékenység erősítése a 

mezőgazdaság/élelmiszergazdaság terén, turisztikai potenciál fejlesztése (aktív-, gasztro-, örökség-, 

egészség-, sportturizmus). A cél elérése érdekében 2014-től előkészítés/megvalósítás alatt álló 

fejlesztések: Békéscsaba városi piac fejlesztése – térségi vásártér (TOP; MVP), Csaba Park turisztikai 

fejlesztése (TOP; MVP), Új hűtő-, fagyasztó- és feldolgozó üzem létesítése (MVP), 

Paradicsomsűrítmény és zöldségszárító üzem létesítése (MVP), Wenckheim kerékpárút fejlesztésének 

előkészítése (MVP), Munkácsy Múzeum turisztikai fejlesztése (TOP), Munkácsy negyed fejlesztési 

program (TOP; MVP). 

A húzóágazatok fejlesztése (építőanyag-ipar, textilipar, gépipar, élelmiszeripar, nyomdaipar) célhoz 

ugyancsak az 1. tematikus ITS cél kapcsolódik (ld. fentebb), annak keretében a vállalkozási 

tevékenység erősítése a mezőgazdaság/élelmiszergazdaság terén és a potenciállal rendelkező egyéb 

iparágak flexibilis kiszolgálása (raktározási tevékenység, iparterületek létrehozása, munkerő-kínálat, 

képzési rendszer fejlesztése). Szintén illeszkedik a célhoz a 2. tematikus cél: Vonzó városi életminőség 

kialakítása a köznevelési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésére irányuló célkitűzésével. A cél 

elérése érdekében 2014-től előkészítés/megvalósítás alatt álló fejlesztések: déli iparterületek fejlesztése 

(TOP), városi ipari park fejlesztése és bővítése (MVP), meglévő cégek segítése infrastrukturális 

fejlesztésekkel (MVP), foglalkoztatási paktum program (TOP), kerékpárút- és útfejlesztések (TOP; 

MVP), nyomdaipari képző központ kialakítása (MVP), felsőoktatási képzés fejlesztése (MVP), 

családbarát intézmények fejlesztése – bölcsődék és óvodák (TOP), energiahatékonysági program – 

oktatási intézmények (TOP). 

Az OFTK kitörési pontok a malomipar újraindítása; gasztroturizmus; határon átnyúló kapcsolatok; 

helyi gazdaság élénkítése; befektetések ösztönzése; megyeszékhelyi funkciók erősítése, melyhez 

ugyancsak az 1. és 2. tematikus cél kapcsolódik. Az 1. tematikus cél (a gazdasági teljesítmény növelése 
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és a versenyképesség javítása elsősorban helyi és térségi erőforrásokra támaszkodva) célul tűzi ki a 

város elérhetőségét segítő alapinfrastruktúrák fejlesztését (gyorsforgalmi úthálózat, vasút, repülőtér, 

környező településekkel való kerékpáros kapcsolat, határ menti együttműködéseket segítő 

fejlesztések), a vállalkozási tevékenység erősítését a mezőgazdaság/élelmiszergazdaság terén, a 

turisztikai potenciál fejlesztését (aktív-, gasztro-, örökség-, egészség-, sportturizmus) és potenciállal 

rendelkező egyéb iparágak flexibilis kiszolgálását. A 2. tematikus cél (Vonzó városi életminőség 

kialakítása) keretében cél a megyeszékhely funkciók megtartása és erősítése (városkép, egészségügyi 

szakellátás, felsőoktatás, kultúra, jelentősebb vállalkozások és szolgáltató intézmények központjai 

letelepedésének ösztönzése). A cél elérése érdekében 2014-től előkészítés/megvalósítás alatt álló 

fejlesztések: M44-es gyorsforgalmi út és a Fürjesi út megépítése (MVP), Békéscsabai Repülőtér 

fejlesztése (MVP), Munkácsy negyed fejlesztési program (TOP; MVP), Városi sportkomplexum 

fejlesztése (MVP), Déli iparterületek fejlesztése (TOP),Városi ipari park fejlesztése és bővítése (MVP), 

Meglévő cégek segítése infrastrukturális fejlesztésekkel (MVP), Foglalkoztatási paktum program 

(TOP). Továbbá kerékpárút- és útfejlesztések (TOP; MVP), nyomdaipari képző központ kialakítása 

(MVP), felsőoktatási képzés fejlesztése (MVP), családbarát intézmények fejlesztése – bölcsődék és 

óvodák (TOP), energiahatékonysági program – oktatási és kulturális intézmények (TOP). Jaminai 

orvosi rendelő bővítése, felújítása (TOP), Városi orvosi rendelők felújítása (TOP). 

Az OFTK térségtípusai közül a város tervdokumentumaiban megjelenik Békéscsaba és térsége, mint 

„tanyás térség”, az ITS 3. sz. tematikus cél keretében (Társadalmi integráció és adaptációs-készség 

erősítése). Cél a külterületek ellátottsági szintjének javítása: a külterületen élő 3.000 fős lakosságot 

megcélozva. A beavatkozás egyrészt a hiányos infrastruktúra (burkolt út, közművek) kiépítését (lokális 

szinten is megoldható tartalommal, pl. napelemes közvilágítás, lokális vízvételi és szűrési lehetőségek), 

a közösségi ellátás (jelzőrendszeres segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat) további fejlesztését, 

valamint a mezőgazdasági inkubációt, a tanyasi gazdálkodás megújítását, turisztikai hasznosítását 

célozza. Békéscsaba és térsége, mint „mezőgazdasági terület” is megjelenik az ITS 1. tematikus cél 

(gazdasági teljesítmény növelése) keretében, melynek egyik területe a vállalkozási tevékenység 

erősítése a mezőgazdaság/élelmiszergazdaság terén, pl. termelők közvetlen bevonása az élelmiszer 

feldolgozásba, magas minőségű élelmiszeripari termékek létrehozásának ösztönzése, öntözés alá vont 

területek nagyságának növelése, klaszterek (kolbász, pálinka stb.) megerősítése.  

További megjelenő térségtípus a „kultúrtáj”(Körös-Tisza mente), amelyhez kapcsolódó célokat az 1., 

3.és 4. tematikus cél tartalmaz. Az 1. (gazdasági teljesítmény növelése) cél része a turisztikai potenciál 

fejlesztése, így a Körösök völgye mentén az aktív turizmus infrastruktúrájának fejlesztése, valamint a 

gasztroturizmus. A 3. tematikus cél (társadalmi integráció) a tanyás térségekkel kapcsolódik, célokat 

ld. fentebb (pl. tanyasi gazdálkodás turisztikai hasznosítása). A 4. ITS tematikus cél az ökológiai 

fenntarthatóság erősítése, klímaváltozás elleni küzdelem, a zöldfelületi hálózat (ökológiai folyosó) 

fejlesztésével és a környezettudatos életmód elterjesztésével. 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Városára 2014 és 2016 között számos fejlesztési dokumentum készült. A 

meghatározó ITS, ITP és MVP mellett az OFTK általános területpolitikai elképzeléseivel összhangban 

kiemelhetők a következők: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztési Stratégiája (2014) – 

a Beruházás ösztönző térszerkezet OFTK fejezetben foglalt szempontokhoz illeszkedik. Zalaegerszeg 
Megyei Jogú Város Megújuló Energia Stratégia (2014) –Természeti erőforrásaink védelme, természeti 

erőforrásainkat védő térszerkezet OFTK fejezetben foglalt szempontokhoz kapcsolódik. Zalaegerszeg 

Fenntartható Városi Mobilitási Terve (SUMP)(2016), a Hatékony és fenntartható helyi és 

agglomerációs mobilitás OFTK fejezetben foglalt szempontokhoz illeszkedik. Zalaegerszeg Turisztikai 

Stratégiája (2015) – a Kulturális örökségi és turisztikai értékek OFTK fejezetben foglalt 

szempontokhoz kapcsolódik. 

A Smart City fejlesztések,- tudásalapú társadalom, energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-

gazdálkodás, hatékony végrehajtás OFTK fejlesztési tématerületekhez kapcsolódnak a Zalaegerszeg 
Smart City 2050 Energetikai tanulmány Zalaegerszeg Megyei Jogú Város energiafüggőségének 

csökkentése céljából (2016), a Smart City koncepció – Pannon–Tudás-Park projekt (2015) és a 

Zalaegerszeg Smart City helyzetfeltárás, koncepció és stratégia (2017). 

Az OFTK általános területpolitikai elképzelések közül releváns Zalaegerszeg esetében a város és 

vonzáskörzete, mint funkcionális alapegység (jelentős térségi kapcsolatrendszerrel rendelkezik az 
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országhatáron belül és kívül, gazdasági, munkaerőpiaci, oktatási központ). A hatékony és fenntartható 

helyi és agglomerációs mobilitáshoz kapcsolódva az M7-es autópálya és Zalaegerszeg között tervezett 

R76-os gyorsforgalmi út “okos” elemekkel kiegészítve épül meg (kivitelezés várható kezdete 2017 

ősze), M9 autóút Vasvár-Zalaegerszeg projekt előkészítése folyamatban, Zalaegerszeg lehet az új 

generációs távközlési szolgáltatások, az 5G-hálózat első magyarországi helyszíne. Országosan négy új 

logisztikai központot és konténerterminált jelöl ki a Kormány, melyek közül a Dunántúlon egyedül 

Zalaegerszeg szerepel a javaslatban. Zalaegerszeg rövid távú célja, hogy a Nyugat-dunántúli régió 

logisztikai központjává váljon. Fontosnak tartja a város a 21. századi modern logisztika és az 

intermodális szállítás megjelenését a régióban. Zalaegerszeget érinti a tervezett EUROVELO 14 

kerékpáros útvonal, amelyre a pályázat már benyújtásra került a nemzetközi kerékpáros 

szervezetekhez. Ez az útvonal az osztrák nagy tavakat, Grazot kapcsolja össze a Balatonnal, 

Budapesttel és Erdéllyel. 

Az OFTK térhasználati elvekhez, ajánlásokhoz illeszkedve Zalaegerszeg önkormányzata a 

környezettudatos városműködtetés megvalósítása érdekében Ökováros Programot valósít meg, 

melynek részeként többek között a településen biometánt előállító biogáz-üzem létesült, 

szennyvíziszapból előállított biogáz üzemű városi autóflotta üzemel, elektromos töltőállomásokat 

létesítenek, újrahasznosítják a zöldhulladékot és új növényeket ültetnek városszerte. Az önkormányzat 

energiafüggőségének csökkentése céljából 2015-ben elkészíttette „Zalaegerszeg Smart City 2050” 

energetikai tanulmányát és cselekvési tervét. A dokumentum lajstromba veszi Zalaegerszeg energetikai 

potenciálját és az elérhető technológiákat, majd a 100%-ban megújuló energiaellátás biztosítása 

érdekében beavatkozásokat fogalmaz meg. Zalaegerszeg a magyarországi városok közül elsőként 

készítette el Fenntartható Városi Mobilitási Tervét (SUMP), melynek célja, hogy a városlakók igényei 

szerint magas színvonalú, gazdaságos és környezetbarát közlekedési rendszer valósuljon meg. A terv 

lényegében a város közlekedésfejlesztési stratégiája, a helyi közlekedésfejlesztés alapját jelenti. 

Az OFTK konkrétan a városra vonatkozó fejlesztési elképzeléseivel összhangban vannak a helyi 

fejlesztési célok. A város jövőképe szerint Zalaegerszeg egy olyan város képét nyújtja, mely egyszerre 

modern és jövőorientált, de ugyanakkor emberi léptékű és természet közeli, ahol bárki megvalósíthatja 

önmagát és céljait. Zalaegerszeg ideális helyszín a tanuláshoz, munkavállaláshoz, letelepedéshez és 

családalapításhoz. A város új szlogenje: Zalaegerszeg – Megtalálod a jövőd. Zalaegerszeg 

városvezetésének célja az intelligens technológiai megoldások széleskörű alkalmazása, a Smart City 

eszközrendszerének elterjedése, az innováció és a kutatás-fejlesztés térnyerésének ösztönzése. 

Az OFTK-ban nevesített kitörési pontokhoz kapcsolódó fejlesztések: Zalaegerszeg Tudományos és 

Technológiai Parkjához kapcsolódó fejlesztés, a város stratégiailag legfontosabb vezérprojektje, az a 

40 Mrd Ft-ból megépülő Járműipari Tesztpálya, mely meghonosítja a jövőbemutató innovatív 

technológiákat a városban, biztosíthatja Zalaegerszegnek, hogy a következő évtizedek gazdasági 

versenyének egyik nyertese legyen. A fejlesztéssel Közép-Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű 

beruházása valósul meg Zalaegerszegen. A járműipari tesztpálya közvetve és közvetlenül 350 fő 

magasan kvalifikált munkaerőnek biztosít mérnöki, kutatói, fejlesztői állást. A projekt jelentős hatással 

lesz a város és a megye oktatási rendszerére: hatalmas lehetőséget jelent ugyanis a szakiskolai képzés, 

továbbá a műszaki felsőoktatás, a Pannon Egyetem zalaegerszegi duális mechatronikai mérnökképzése 

számára is, amely járműipari, logisztikai, és tesztmérnöki ágakkal bővülhet, és a térség műszaki 

képzésének központjává válhat.  

 Sopron Megyei Jogú Város fejlesztési dokumentumai összhangban vannak az OFTK fejlesztési 

céljaival. Az ITS esetében az OFTK-ban szereplő nemzeti prioritások és az ITS releváns tematikus 

céljai közötti kapcsolat és a konkrét fejlesztési célok mentén meglévő kapcsolódások is megvannak, az 

ITP esetében minden tervezett intézkedéscsomagnál be lett mutatva, hogy mely OFTK célhoz járul 

hozzá. 

Az OFTK általános területpolitikai elképzeléseinek ITS-el, ITP-vel, MVP-vel való összhangja is 

számos ponton megvalósul. Ebből, az OFTK-ban szereplő releváns fejlesztési elképzelések, valamint a 

város jövőképének figyelembe vételével kiemelhető a térségi szerepkör (kiemelkedő vonzáscentrum) 

további erősítése – „Fertő-térség központi városa”. Ennek intézményes formája a Sopron és Térsége 
Önkormányzati Társulás, melynek feladata a résztvevő önkormányzatok feladat- és hatásköreinek 

egyeztetése számos önkormányzati feladatkör terén. 
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Ugyancsak kiemelhető a helyi gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés és a helyi identitás erősítése 

kiemelt cél, melynek egyik tématerületét a kulturális örökségi és turisztikai értékek képezik, ennek 

keretében az egyedi kultúrpotenciál feltárása (pl. Történelmi belváros újjáélesztése, Várkerület 

értékmegőrző megújítása, Páneurópai Piknik Emlékhely fejlesztése) és a rekreációs-, 

egészségturisztikai fejlesztések (pl. Fertő part, Lővérek, Soproni Gyógyközpont fejlesztései). Másik 

területe a természeti erőforrások védelme, ehhez kapcsolódóan cél a Fenntartható Energia Akcióterv 

elkészítése, az Ikva és Sós patakon záportározók, mederrendezés, a Sopron Térségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás: projekttársulás 13 db térségi hulladéklerakó 

rekultivációja érdekében. A beruházásösztönző térszerkezet célhoz kapcsolódik a tervezett új 

önkormányzati tulajdonú ipari park és inkubátorház. 

A város-vidék együttműködés, város és vonzáskörzete elv érvényesítésére a partnerségi tervezés során 

együttműködés volt a járás más önkormányzataival, de a városra vonatkozó ITS-ben csak a helyi 

fejlesztési elképzelések lettek rögzítve. Itt megjelenő témák a helyi és szomszédos településekkel 

összekötő kerékpárút-fejlesztések és alsóbbrendű közutak fejlesztése és az intermodális csomópont 

kialakítása. A határon átnyúló kapcsolatrendszer fejlesztése keretében a város a határon átnyúló, 

nemzetközi közúti, vasúti, vízi és légi elérhetőség javítását és a határon átnyúló alsóbbrendű közutak 

fejlesztése, történelmi kapcsolatok helyreállítását tartja fontosnak. 

 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, Integrált Területi 

Programja és az MVP tervezett fejlesztései teljes mértékben megfelelnek az OFTK általános 

területpolitikai céljainak, az OFTK-val azonos szellemben, szemléletben és alapokon készültek. Az 

említett fejlesztési dokumentumok mindegyike azt a célt szolgálja, hogy az ország fejlesztéspolitikája, 

a területi tervezés, és az ebből eredő szabályozás a helyi adottságokra építő, integrált 

településfejlesztési tervezéssel és megvalósítással a lehető legnagyobb mértékben összefüggő, egységes 

rendszert alkosson, és összehangolt helyi településfejlesztési műveletekkel járuljon hozzá az ország 

dinamikus fejlődéséhez, növekedési pályára állításához, a területi egyenlőtlenségek csökkentése, és egy 

területileg is kiegyensúlyozottabb fejlődés elérése érdekében.  

Az OFTK általános területpolitikai elképzeléseinek megjelenése a Nagykanizsára és térségére 

vonatkozó fent említett releváns településfejlesztési dokumentumokban valamint a hozzájuk 

kapcsolódó fejlesztési tevékenységekben/döntésekben az OFTK 3.1.2., 3.1.8., 3.1.9. fejezeteiben 

foglaltak érvényesítése szempontjából teljes mértékű, Nagykanizsa és térsége helyi fizikai, társadalmi 

és gazdasági adottságainak, fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek megfelelően. 

A Nagykanizsa Megyei Jogú Városra és térségére irányuló integrált településfejlesztési tervezési 

munkafolyamat a településfejlesztési és a területi tervezés természetének megfelelően mélyebb 

háttértanulmányok és megalapozó vizsgálat alapján részletesebben átgondolt és megfogalmazott 

hosszú és középtávú célkitűzéseket, fizikai, társadalmi és gazdasági beavatkozásokat fogalmazott meg 

Nagykanizsára és térségére, mint a vele párhuzamos területi tervezési munkafolyamatban készült 

OFTK. Ennek megfelelően a nagykanizsai integrált településfejlesztési dokumentumok tovább 

árnyalják és finomítják azt a tartalmat, amelyet velük azonos szellemben és alapokon, helyenként eltérő 

részletekkel az OFTK megfogalmazott. 

 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját 2014-ben fogadták 

el, mely az OFTK megállapításait és célrendszerét figyelembe veszi, akárcsak az OFTK alapján 

elkészült PM-et. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója szintén 2014-

ben került elfogadásra.  

Az OFTK fejlesztési irányokba jól beleilleszthetők Hódmezővásárhely elmúlt két évi fejlesztései. Több 

fontosabb közlekedési fejlesztés is folyamatban van, pl. a hódmezővásárhelyi északi elkerülő, mely 

2018-ban készül el. Több sportfejlesztést is megvalósítottak a városban (pl. uszoda felújítás, fedett 

csarnok kialakítása). A város célja egy szorosabb gazdasági és kulturális együttműködés a megye többi 

városával, melynek részét képezi majd a tervezett Tram-train villamos összeköttetés Szegeddel. A 

város célkitűzései között szerepelnek infrastrukturális fejlesztések annak érdekében, hogy az ipari 

beruházók számára megfelelő környezetet biztosítsanak, ezáltal az ott élők munkalehetőségeit növelve. 

Ennek érdekében több közmű-fejlesztés is zajlott az elmúlt két évben (pl. csatornázás, 

szennyvíztisztítás, a hódmezővásárhelyi ipari park infrastrukturális fejlesztése). Fontosnak tartják a 

városi környezet fejlesztését, több belváros rekonstrukciós fejlesztést is végeztek. Több szociális 
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fejlesztése is volt a városnak az oktatás és orvoslás terén (pl. iskola épületek felújítása, onkológiai 

centrumok és járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztése, energetikai korszerűsítése több intézménynek). 

Ezen fejlesztések mindegyike szorosan hozzájárul az OFTK céljainak megvalósításához. 

 Ózd városra vonatkozóan Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlesztési elképzelései szerint, az OFTK 

városra vonatkozó elképzeléseivel összhangban Ózd térségében, a „Borsodi tengely” részeként, fontos 

az ipar letelepedésének előkészítése és a turisztikai attrakciók fejlesztése. 

A város integrált településfejlesztési stratégiájának fejlesztési céljai és az OFTK specifikus célok 

közötti kapcsolódás jól bemutatott, számos területeken található szoros kapcsolódás. A konkrétan Ózd 

városára vonatkozó, húzóágazatokat és kitörési pontokat megfogalmazó OFTK szövegrésszel 

összhangban állnak az ITS-ben szereplő, alábbi fejlesztési célok. 

Az OFTK modern feldolgozóipar, ipari örökség hasznosítása, kreatív- és kulturális ipar kitörési 
ponthoz illeszkedve az ITS a gazdasági szerkezetváltás és az ipartelepítés ösztönzése, üzleti 

környezetfejlesztés és alternatív gazdaságfejlesztés a foglalkoztatás bővítése érdekében célul tűzte ki az 

ipartelepítéshez szükséges ingatlankínálat fejlesztését, kreatív iparágak betelepülésének ösztönzését, 

segítését és a környezetipar fejlesztését. A turizmus kitörési ponthoz kapcsolódik a városimázs 

fejlesztése, annak keretében a természeti örökségre alapozott vonzerőfejlesztés, a barnamezős területek 

kulturális és turisztikai célú rehabilitációja, ipari örökségre alapozott turisztikai vonzerőfejlesztés, és a 

sport, szabadidős és rekreációs szolgáltatások turisztikai célú fejlesztése. 

3.1.4.6 Nemzeti és perspektivikusan nemzetközi jelentőségű nagyvárosi térségek fejlesztése 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 Innováció- és tudásbázisú gazdaság, kreativitás orientált környezet kialakítása.A nagyvárosok 

fejlesztési céljai között fontos helyet kap a befektetés-ösztönző, tudás-intenzív, kreatív iparágakat, 

vállalkozásokat és az ehhez szükséges munkaerőt vonzó környezet megteremtése. Ehhez kapcsolódóan 

sok város tervez „okos város” fejlesztéseket. A nemzeti és perspektivikusan nemzetközi jelentőségű 

nagyvárosok közül kiemelhető pl. Miskolc, ahol az „okos város” projektek már előrehaladottabb 

állapotban vannak az átlagnál. Európai viszonylatban is előremutató és példaértékű az a szabályozás, 

amelyet a Miniszterelnökség kezdett bevezetni a településfejlesztésbe. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet módosításával bevezetésre került az okos város definíciója a településfejlesztés 

szabályozásába. A digitális átállás mellett a klímaadaptáció válik a másik hangsúlyos ponttá a 

perspektivikusan nemzetközi jelentőségű nagyvárosi térségekben. 

 Gazdasági szempontokat is integráló városfejlesztés, átlátható együttműködésben a piaci szereplőkkel. 

A 2007-2013 uniós tervezési időszakban nagy hangsúlyt kapott az integrált városfejlesztés, melynek 

fontos eleme volt a gazdaságfejlesztési célok és a gazdasági szereplők bevonása a pályázatokba, a 

fejlesztések megvalósításába. A beavatkozások azokban a városokban tudtak valódi gazdasági hatást 

kifejteni, ahol ennek lehetőségeit megfelelő gazdasági és vásárlóerő biztosította, a jelen fejezetben 

szereplő nagyvárosok jellemzően ilyenek. A 2014-2020-as programozási időszakot megalapozó ITS-

ekben a legtöbb városban – a nemzeti fejlesztési irányokhoz illeszkedően – a gazdaságfejlesztés és 

munkahelyteremtés kapott kiemelt hangsúlyt. A jellemzően 2014-ben elkészült integrált 

településfejlesztési stratégiák és megyei jogú városok esetében az ITP-k tervezése, illetve utóbbiak 

végrehajtása során érvényesül a gazdasági szempontokat is integráló városfejlesztés célja. A kísérleti 

jelleggel elinduló városi CLLD helyi akciócsoportok az önkormányzati, a civil és a gazdasági szektor 

együttműködésével alakulhatnak és tervezhetnek, hajthatnak végre helyi fejlesztési stratégiákat az 

érintett városokban. 

 Megbízható, kiszámítható fejlesztési beavatkozások, tervezett területkínálat. A kiszámítható fejlesztési 

környezetet biztosítják a városokban a 2014-2020 programidőszakra jellemzően 2014-ben megújított, 

elkészített városi településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák, integrált 

területi programok, utóbbiakhoz célzott támogatási rendszer 2014-2020 időtávban.  

 Beruházásokat ösztönző, az országos tervekhez illeszkedő gazdasági (ipar) területek kiajánlása 
térségileg összehangolt módon. A magyar állami tulajdonú NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és 
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Fejlesztő Zrt.-t 2015-ben alapították a hazai és nemzetközi piaci szereplők igényeinek megfelelő ipari 

ingatlanok fejlesztésére, ahhoz kapcsolódóan feladata az országos iparipark-hálózat fejlesztése. 

 Jövedelemtől és életkortól függetlenül használható, mozgásra, egészséges életmódra és kreativitásra 
ösztönző, tiszta (köz)területek kialakítása. Az ott élőknek és odalátogatóknak egészséges, szép, jól 

használható lakó-, munka- és pihenésre is alkalmas környezetet biztosító, élhető város feltételeinek 

megteremtése, javítása a városok fontos célja mind a népességmegtartás, mind a turizmus fejlesztése 

érdekében. A 2007-2013-as tervezési időszak során megvalósult városrehabilitációs fejlesztések 

leginkább a városi környezet minőségének, valamint az életminőség javulásához járultak hozzá. A 

2014-2020-as időszakban a TOP megyei jogú városok városfejlesztési prioritásán belül a városi 

zöldfelületek fejlesztését szolgálják a „zöld város kialakítása” címmel meghirdetett felhívások. 

 Reális helyzetértékelésre épített vízió, megújulni képes kitörési pontokon alapuló stratégia 

megalkotása. A hatékony, integrált városfejlesztés érdekében a 2013-2017-es programozási 

időszakra felkészülve a városok elkészítették Integrált Városfejlesztési Stratégiájukat, majd a 

2014-2020-as programozási ciklus városfejlesztésének elősegítése érdekében – központi 

támogatással minden megyei jogú városra, majd minden járásszékhelyre és kerületre – 

fókuszáltabb célokkal elkészültek az Integrált Településfejlesztési Stratégiák. Az IVS-ek, majd az 

ITS-ek készítésének módszertanával a városfejlesztésben előtérbe került a közösségi részvételre építő 

tervezési módszer, annak jogi háttere is kialakult.  

3.1.5 Az egyes nagytérségek megújulását biztosító fejlesztések érvényesülése 

3.1.5.1 A területpolitika és a vidékfejlesztés szempontjainak és nemzeti prioritásainak érvényesülése 

Az OFTK abból kiindulva, hogy Magyarország alapvetően vidékies típusú ország, az ország területének 

túlnyomó többsége vidéki térség, ugyanakkor az elmúlt évtizedek trendjei az agrár- és élelmiszergazdaság 

nemzetgazdasági súlyának csökkenésével összefüggésben a vidéki térségek leértékelődését mutatják, 

átfogó stratégiára épülő vidékpolitikai fordulatot tart szükségesnek, melynek elemei a város-vidék 

kapcsolatok megújítása, a falvak, tanyák gazdasági létalapjának megerősítése, a vidék érték alapú 

fejlesztése. Az átfogó stratégia maga az OFTK, amely részletesen meghatározza a vidékfejlesztési célokat, 

valamint a 2012-ben elfogadott Nemzeti Vidékstratégia (1074/2012. (III. 28.) Korm. határozat), amelynek 

célkitűzéseire épülnek az OFTK vidékpolitikai és vidékfejlesztési céljai. A stratégiai alap így 

megteremtődött, ugyanakkor a vidéki térségekre vonatkozó trendekben markáns pozitív elmozdulás nem 

figyelhető meg, így a vidékpolitikai fordulat továbbra is feladat.  

Az OFTK a vidékpolitika három funkcióját jelöli meg: a táj, a természeti értékek és erőforrások védelmét és 

fenntartható használatát, az ökoszisztéma szolgáltatások megőrzését, a környezetminőség javítását, az 

egészséges és biztonságos élelmiszer előállítást és –ellátást, valamint a megélhetés, kedvező életfeltételek 

és életminőség biztosítását a vidéki népesség számára. Az agrár-vidékfejlesztési támogatási rendszer 

mindhárom funkcióhoz hozzájárul. 

 

 

Átfogó vidékpolitikai célkitűzések érvényesülése: 

 Város-vidék kapcsolatok megújítása a kölcsönös együttműködésre, előnyökre alapozva. A város-vidék 

kapcsolatok megújításához járulnak hozzá a VP LEADER helyi fejlesztési stratégiák, valamint a TOP 
helyi gazdaságfejlesztési célja is tartalmazza ennek elvi, operatív szintű lehetőségét. A TOP keretében 

megvalósuló megyei integrált területi programok, esetenként a megyei jogú városi ITP-k is 

érvényesíthetik ezt a szempontot. 

 Vidéki települések, falvak, tanyák fejlesztése, gazdasági létalapjuk megerősítése. A vidéki térségek a 

VP vidékfejlesztési (6.) prioritásának célterületét képezik, ennek intézkedései a vidéki térségekben 

pályázhatók. Az intézkedések között infrastruktúrát, szolgáltatásokat és gazdaságot fejlesztők is vannak 

(ld. 2.4. fejezet). A tanyák fejlesztésére 2011 óta hazai költségvetési forrásokra épülő nemzeti 

fejlesztési program működik, 2014-2020 között a VP uniós forrásai is támogatják nevesítve a tanyás 
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térségeket. A Miniszterelnökségen 2016-ban államtitkárság alakult a 10 ezer főnél kevesebb lakosú 

(vidéki) települések fejlesztésére. 

 Vidéki gazdaság, kiemelten az agrár- és élelmiszergazdaság helyi gazdaságfejlesztésbe illeszkedő 

fejlesztése, erősítése, foglalkoztatási szerepének növelése, a helyi gazdaságfejlesztése. A VP az uniós 

agrár-vidékfejlesztési támogatási tematikának megfelelően támogatja az agrár- és élelmiszergazdasági, 

valamint önálló prioritással célzottan a vidéki térségek fejlesztését. Utóbbiban érvényesülnek a helyi 

gazdaságfejlesztési szempontok, a gazdaságfejlesztési célú intézkedések (diverzifikáció, szolidáris 

gazdaság) ezt célozzák, és a rövid ellátási lánc tematikus alprogram is ebbe a keretbe illeszkedik (ld. 

2.4. fejezet). 

 A vidéki munkaerő, különösen a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők megtartásának és 

megtelepedésének támogatása.Ld. előző pontban, a vidéki térségeket érintő támogatásokban kiemelt 

szempont a foglalkoztatás és a népességmegtartás. 

Általános jellemzők által kijelölt vidéki térségek 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

Az OFTK vidékfejlesztési célja általános vidékpolitikai és vidékfejlesztési célokat, továbbá speciális vidéki 

térségeket határoz meg, amelyekhez fejlesztéspolitikai feladatokat rendel. A vidéknek, mint térségtípusnak a 

megjelenése az országos és ágazati stratégiákban jónak mondható. A FM által felügyelt, vagy koordinált 

tervezési dokumentumokban (környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, természetvédelem és 

agrárfejlesztés) fontos helyet kap a sajátos vidéki problémák értékelése, kezelése. A Nemzeti 

Vidékstratégia kifejezetten azzal a céllal született, hogy az agrár- és élelmiszergazdasági (beleértve az erdő-

, vad- és halgazdálkodást), környezetügyi és vidékfejlesztési szempontokat egységesen, a vidéki térségek 

jövője szempontjából összehangoltan kezelje. A stratégia a fenti szakpolitikai területek mellett, azokkal 

összefüggésben a vidéki térségek fejlesztését kiemelten kezeli, a vidéki térségi kategória mellett egyes 

térségekre speciális térségi nemzeti programokat is nevesít (Tanyás térségek, aprófalvas térség, Tisza-

völgy, Homokhátság, Ormánság, Cserehát, Tokaj-Hegyalja, Kárpát-medencei együttműködés). A város-

vidék kapcsolatok erősítése ugyancsak fontos elv. 

Más minisztériumok és ágazatok esetében általában horizontális területi kérdésként merülnek fel a rurális 

terekre jellemző ágazati problémák, melyeket a megoldási lehetőségek, vagy kapcsolódó ágazati 

programok kifejtése már kisebb számban kísér. E tervezési dokumentumokban elsősorban a Nemzeti 

Vidékstratégiához és a VP-hez történő kapcsolódás bemutatása a cél. Ezt többnyire sikerül is az előbb 

említett módon megvalósítani, és a leírtak is általában összhangban vannak a vidékfejlesztés 

elképzeléseivel. A Digitális Exportfejlesztési Stratégiában pl. megjelenik a vidék szerepének erősítése, a 

képzés megindítása. A Zöld könyv az infokommunikációs szektor 2014-2020 közötti fejlesztési irányairól 
dokumentumban a területi digitális szakadék kérdése több helyen is megjelenik, a vidéki és szociális 

hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének javításával. Az Irinyi Terv élelmiszeripar és turizmus kapcsán 

említi a vidéki térségek gazdasági vérkeringésbe történő bekapcsolását, a munkahelyek számának 

gyarapítását és a lakosság helyben történő boldogulásának elősegítését. A Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiában szerepel a főváros és vidék közötti területi különbségek 

csökkentése, melynek eszköze lehet a minisztériumok vidékre költöztetése. A Második Nemzeti Éghajlat-

változási Stratégia tematikájából következően is kiemelten kezeli a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

szempontokat. A Nemzeti Energiastratégiában a vidéki térségek és a vidékfejlesztés szempontjai 

hangsúlyosan jelennek meg, a horizontális kérdések kapcsán külön alfejezetben is. A Nemzeti Fenntartható 

Fejlődési Keretstratégiában alapvetően a város és vidéke gazdasági kapcsolatok mentén, illetve környezeti 

problémák kapcsán (aszály, belvíz) jelenik meg a vidék. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának 

keretstratégiája horizontális területi dimenziók keretében külön tárgyalja a vidéki térségek problémáit. 

Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve szerint a zöldgazdaság, a zöldipar, 

valamint a megújuló energiaforrások fokozódó felhasználása új kitörési irányt jelent a mezőgazdaság és a 

vidék számára. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv foglalkozik a mezőgazdaság és állattenyésztés 

hulladékgazdálkodási problémáival, valamint a talajerő-utánpótlás természetes módszereinek 

elterjesztésével. A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia tudás, ipari termelési és alacsony tudás és 

technológia intenzitású térségekre osztja az ország területét megyei szinten. A vidéki térségeket a legutolsó 

kategóriába sorolja be. A vidék esetében a következő célokat és feladatokat jelöli meg: egészséges és helyi 

élelmiszerek előállításának növelését, a mezőgazdasági kiegészítő tevékenységek erősítését, valamint az 
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agrár-innovációk és a vidéki vállalkozások indulásának támogatását, mellyel növelni lehet a vidéki térségek 

népességmegtartó képességét. Emellett vannak olyan, a vidéki térségek problémáihoz kapcsolható 

szakterületek, melyekben viszont nem, vagy csak marginálisan szerepelnek a vidéki térségek szempontjai. 

A Nemzeti Közlekedési Stratégia pl. nem tartalmazza ezt a szempontot, indokolt lenne horizontálisan 

kezelni a terek elérhetőségi problémáit. A megyei területfejlesztési koncepciók és programok tartalmaznak a 

vidéki térségekre vonatkozó megközelítéseket.  

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

A vidékfejlesztést elsődlegesen és deklaráltan a Vidékfejlesztési Program támogatja, és tematikusan 

kapcsolódik hozzá a MAHOP is. A VP mellett érdemes még kiemelni a TOP és az EFOP egyes 

intézkedéseit, amelyek egy része a vidéki térségekre, illetőleg azon belül a kedvezményezett besorolású 

vidéki térségekre koncentrál (pl.: EFOP 1.7). A TOP az operatív program szintjén, intézkedéseinek 

tematikájában lehetőséget ad a vidéki települések fejlesztésére, lehetőségként a város-vidék 

együttműködési projekteket is tartalmazza, a végrehajtási gyakorlatban azonban alapvetően városfejlesztési 

orientáltságú. Vidékfejlesztési célú hazai forrásként a Tanyafejlesztési Program említhető, amely a Nemzeti 

Vidékstratégiával és az OFTK-val összhangban kerül megvalósításra. 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

A városfejlesztési célhoz kapcsolódó fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulását elsődlegesen a 

településfejlesztés és a tematikusan kapcsolódó szakpolitikák (közlekedés, környezetvédelem, 

energiagazdálkodás, gazdaságfejlesztés és beruházás ösztönzés, építésügy, örökségvédelem, kultúra és 

közművelődés, társadalmi felzárkózás, családpolitika, közbiztonság) intézkedései segítik. Célzottan 

városfejlesztési beavatkozásokat a TOP és VEKOP finanszíroz (megyei és megyei jogú városi ITP-k, valamint 

TOP esetében városi CLLD helyi fejlesztési stratégiák). Emellett azonban a helyi tervezésnek és 

végrehajtásnak is kulcsszerepe van, amely a városi önkormányzatok feladatköre. A fejlesztéspolitikai 

feladatok megvalósulását 2014-2016 között támogató kormányzati intézkedések, az adott városokra vonatkozó 

célok esetében az adott város településfejlesztési stratégiája, illetve programjának OFTK illeszkedésének 

bemutatása az alábbiakban, városfejlesztési prioritások, részcélok szerint történik (a további 

fejlesztéspolitikai feladatok státuszáról a II. kötet 4. táblázat ad tájékoztatást). 

Általános jellemzők által kijelölt vidéki térségek 

Az OFTK öt vidékfejlesztés beavatkozási térséget jelöl meg: (1) általános jellemzők által kijelölt vidéki 

térségek, (2) speciális táji, környezeti problémák, adottságok alapján kijelölt vidéki térségek, (3) jelentős 

társadalmi hátrányokkal, problémákkal rendelkező vidéki térségek, (4) speciális vidékfejlesztési feladatot 

jelentő térségi problémák, (5) helyi, térségi, vidékfejlesztési együttműködések. Az általános jellemzők által 
kijelölt vidéki térséghez nem rendel külön fejlesztéspolitikai feladatokat, hanem a térségkategória 

lehatárolását és támogatáspolitikai relevanciáját adja meg. A vidéki térség kategóriáját a VP alkalmazza a 

vidékfejlesztési prioritás, intézkedések esetében, és ahol azokat más operatív programtól szükséges volt 

lehatárolni, lehatárolási szempontként más programokat (elsődlegesen TOP) is érint. 

A VP lehatárolási módszertan kis mértékben eltér az OFTK vidéki térség lehatárolási módszertanától, míg 

az OFTK a 120 fő/km
2
 népsűrűség alatti járásokat tekinti vidéki térségnek, addig a VP települési szinten 

határolja le a vidéki térségeket, több korrekciós tényezővel. A VP szerint vidéki térségnek minősül az a 

település, ahol a közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül a népesség 10 ezer főnél kevesebb 

(összesen 2960 település, 3,92 millió lakos, 74.862 km
2
), továbbá a 10 ezer fő feletti lakossággal 

rendelkező tanyás települések külterületei (összesen 53 település, 1,61 millió lakossal, amelyből 84.291 fő 

lakik külterületen, 10.126 km
2
). Nem jogosult a fent jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti 

agglomerációhoz tartozó települések. 

Szemben az OFTK-val a területrendezés „csak” két kiemelt, speciális helyzetű térség rendezésével 

foglalkozik – az OTrT-hez képest – részletesebben, a többi térség fejlesztési céljainak területrendezési 

vetülete a megyei területrendezési tervekben biztosított. Az OTrT 2013. évi módosítása már tartalmazta 

ajánlott megyei övezetek kijelölésének lehetőségét. Ezek között szerepel a több évszázados örökségként 

megmaradt tanyás térségek övezete, a területi érintettséggel rendelkező települések felsorolásával. A 

törvény 2016. évi módosítása azonban további, a helyi sajátosságokat tükröző, egyedi övezetek 
kijelölésének lehetőségét teremti meg, ezáltal a megyei területrendezési tervek következő módosítása során 
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lesz lehetőség a helyi sajátosságok feltárására, kiemelésére, a fejlesztési célok területi aspektusainak 

tartalmasabb megjelenítésére. 

3.1.5.2 Speciális táji, környezeti problémákkal, adottságokkal rendelkező vidéki térségek fejlesztési 

feladatai 

A Homokhátság komplex fejlesztése 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

A térségkategória fejlesztéspolitikai kapcsolódásai igen széleskörűek, miután a térség igen összetett és 

súlyos településkörnyezeti – természeti, gazdasági és társadalmi – gondokkal küzd. Az egyik legfontosabb 

releváns dokumentum a Nemzeti Vidékstratégia, amely a Homokhátság térségét, mint a „Speciális táji, 

környezeti problémák, adottságok alapján kijelölt vidéki térséget” a „Térségi komplex vidékfejlesztési 

nemzeti programok” körébe sorolja. A 7.8.4 „Homokhátság program” alfejezet kiemeli, hogy a 
Homokhátság az ország legjelentősebb tanyás, ugyanakkor a szárazodás kockázatainak leginkább kitett 

térsége. A Vidékstratégia a fontos célok között említi a 2001-2008 között működő Homokhátsági Speciális 
Célprogram folytatását, a vízgazdálkodási problémák rendezését, a tanyai gazdaságok segítését és 

mindezek agrár-környezetgazdálkodási programmal való összekapcsolását. Emellett a Nemzeti Vízstratégia 

és a Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia tartalmaz a Homokhátságot érintő célokat. Bács-Kiskun 

megye és Pest megye területfejlesztési koncepciói és programja ugyancsak releváns a térség szempontjából. 

A térségre szabott fejlesztések sorából kiemelhető, az országosan is elismertté vált, korábbi FVM által 

támogatott Homokhátsági Speciális Célprogram. Ez alapvetően a tájegység agrárszerkezet-váltását, az itt 

élők jövedelemviszonyainak javítását és a környezettudatos gazdálkodást segítette. A négy alprogramot és 

nyolc projektet magában foglaló Célprogram fő céljai ma is aktuálisak, ugyanúgy, mint 16 évvel ezelőtt a 

program kezdetekor. A szárazságtűrő növények termesztési gyakorlatának elterjesztése, az önfenntartó 

gazdaságok modelljének kialakítása és a homokhátságon élők jövedelemszerző képességének előmozdítása 

ma is a legfontosabb feladatok közé tartoznak. A Célprogram megvalósulását a Bács-Kiskun Megyei 

Agrárkamara gesztorálta a Pest és Csongrád Megyei Agrárkamarák együttműködésével, valamint a 

gazdálkodók partnerségével. Emellett a térségben is nagy jelentősége volt a területalapú támogatásoknak, a 

fiatal-gazda pályázatoknak, és az agrárkörnyezet-gazdálkodási programnak. Ezek ugyan nem célzottan a 

Homokhátságon gazdálkodókra irányultak, de az említett források révén, az itt élők komoly anyagi 

támogatásokhoz juthattak. Ennek mértéke nem elhanyagolható, hiszen 2005-ben, a Duna-Tisza közi 

Homokhátságon területalapú támogatást igénybe vevő, külterületi központú üzemek száma 8024 db volt, 

ami az érintett térségben található összes gazdaság mintegy negyedét jelentette (Tanyakutatás, 2005). 

Miután hazánkban a legtöbb tanya a Homokhátságon helyezkedik el, a térségben óriási jelentősége van a 

Nemzeti Vidékstratégia kiemelt térségi komplex vidékfejlesztési nemzeti programjának, a Tanyafejlesztési 

Programnak. A pályázat 2011-2016 közötti időszaka alatt több száz homokhátsági pályázatot bíráltak el 

pozitívan. Fontos térségi relevanciája vanaz 1364/2016. (VII. 13.) Korm. határozatban megjelölt TOP-

5.1.1-15-BK1-2016-00001-nak is, amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. Az 

”Együttműködés a helyben foglalkoztatásért - Bács-Kiskun megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési 

együttműködés” egyik fő beavatkozási célterülete a Homokhátság. A földrajzi helyzet révén, a magyar-

szerb IPA programok során megvalósult együttműködések, mind környezeti, mind társadalmi szempontból 

kedvezően (ámbár szigetszerűen) hatottak és hatnak a térség fejlődésére.  

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

A Homokhátságot elsődlegesen a Vidékfejlesztési Program támogatja, valamint a Tanyafejlesztési Program 

szerepe jelentős. 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A 2001-2008 között működő Homokhátsági Speciális Célprogram folytatása, kiemelten a szárazságtűrő 
és alternatív növények termesztésbe vonása, az erre vonatkozó termesztési és fajtakísérletek, 
modellértékű tájgazdálkodási projektek megvalósítása, a vízgazdálkodás, a tájhasználat és a 

gazdálkodás összhangját megteremtő gazdálkodási rendszerek, agrotechnikai módszerek terjesztése. A 
Homokhátság Speciális Célprogram önálló programként nem került folytatásra, azonban tematikájának 

megfelelő és a Homokhátsághoz kötötten megvalósuló támogatási rendszerek bekerültek a VP-be. A 
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VP 16.5.1. Tájgazdálkodási együttműködések intézkedés a fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodást, 

terület- és tájhasználat-váltás együttműködéseit, tájgazdálkodási célú komplex, térségi szintű 

mintaprojektjeit támogatja, köztük a Duna-Tisza közi Homokhátságot érintő mintaprojekteket. E 

projektek tematikájuk szerint vízhiányos ökológiai állapot javító projektek. Emellett a VP 13.2.1. 

Természeti hátránnyal érintett területek kompenzációs kifizetései intézkedés lehatárolt célterületei 

között is vannak homokhátsági területek. A VP 10.1.1. Agrár-környezetgazdálkodási intézkedése 

horizontális (egész országban) és zonális (területi blokkok alapján igényelhető) támogatásai is 

hozzájárulnak a tájhasználat és a gazdálkodás összhangját biztosító gazdálkodási rendszerek és 

módszerek elterjedéséhez. 

 A megváltozott éghajlati feltételekhez alkalmazkodó gazdálkodási formák elterjesztése. A fenti 

feladatnál szereplő VP intézkedések e feladat megvalósulását is segítik, elsődlegesen VP 16.5.1. 
Tájgazdálkodási együttműködések intézkedés különösen a nyújtott támogatásai. Emellett a VP 

támogatást nyújt (országosan) éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzéséhez 

(5.1.1.), amelynek célja a természeti katasztrófák, kedvezőtlen éghajlati és katasztrófa-események 

következményeinek mérséklése. 

 A Duna és a Tisza vízgazdálkodási jellegű programjaihoz, beavatkozásaihoz illeszkedve a 

Homokhátság vízgazdálkodási problémáinak átfogó rendezése, a táj- és környezetgazdálkodási 

szempontokkal összhangban. A Kormány az 1405/2013. (VII. 2.) számú határozatában a Homokhátsági 

vízgazdálkodás fejlesztési lehetőségeinek további vizsgálatát rendelte el. A Korm. határozatban 

meghatározott vizsgálat eredményeként 2015 őszén véglegesített Stratégiai Projekt Előkészítő 
Dokumentáció rögzítette a fő feladatokat ezen a téren. Ld. részletesen a 3.8.1. Környezetvédelem, 

természetvédelem, vízgazdálkodás fejezet „A Duna-Tisza közi Homokhátság vízvisszatartásának 

komplex rendezése, a fenntarthatóság maximális figyelembevétele mellett szükség szerint a vízpótlás 
megoldása” feladatnál. 

 A belvízrendszerek felülvizsgálata, belvízelvezetés, a táji fenntarthatóságot veszélyeztető mértékben 
vízigényes kultúrák és ipari tevékenységek visszaszorítása. Ld. előző feladat vízgazdálkodási része, 

melynek intézkedése érinti ezt a feladatot is. Emellett a VP 4.4.2. Vízvédelmi célú nem termelő 

beruházások intézkedése tartalmaz a vizek mennyiségi és minőségi védelmét biztosító, területi 

vízvisszatartást elősegítő elemeket, pl. területi vízvisszatartást szolgáló létesítmények fejlesztését, vizes 

élőhelyek létrehozását. 

 A területhasználat, a gazdálkodás és a vízgazdálkodás összehangolása, szükséges esetekben a terület- 

és gazdálkodási forma váltásának elősegítése. Ld. fentebb, VP 16.5.1. Tájgazdálkodási 

együttműködések, VP 13.2.1. Természeti hátránnyal érintett területek kompenzációs kifizetései, VP 

10.1.1. Agrár-környezetgazdálkodási intézkedések. 

 A népességmegtartást és a tájfenntartást biztosító agrár- és élelmiszergazdaság működésének 
biztosítása, bővítése, a speciális táji körülményeknek megfelelő korszerű technológiák használatának 

elősegítése. Ld. fentebb, elsősorban VP 16.5.1. Tájgazdálkodási együttműködések, VP 13.2.1. 

Természeti hátránnyal érintett területek kompenzációs kifizetései és VP 10.1.1. Agrár-

környezetgazdálkodási intézkedések. 

 A tanyai gazdaságok fennmaradásának, piacra jutásának segítése, annak érdekében, hogy tájfenntartó 

és megélhetést biztosító szerepüket betölthessék. A tanyagazdaságok fennmaradását, piacra jutásuk 

segítését célzottan a nemzeti forrásból megvalósuló Tanyafejlesztési Program támogatja (FM). A VP 

kiegészítő jelleggel nyújt a tanyás térségeket célzó támogatást, így pl. nem mezőgazdasági 

tevékenységek elindítása intézkedésben (6.2.1.) a tanyás települések, tanyagazdaságok előnyben 

részesülnek, a 2016. év végén meghirdetett „Nem mezőgazdasági tevékenységes beindítására irányuló 

beruházások támogatása” (6.4.1.) című pályázati felhívás pedig hozzájárul a tanyagazdaságok 

fennmaradásának elősegítéséhez. A kisméretű infrastruktúra-fejlesztés (7.2.1.) intézkedés a helyi 

termékértékesítést szolgáló piaci infrastruktúrához nyújt támogatást. 
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Tisza-völgy: a víz- és az agrárgazdálkodás komplex hazai nagytérsége 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

A Nemzeti Vidékstratégia tartalmaz a Tisza-völgyre vonatkozó komplex térségi programot. Emellett a 

vízgazdálkodási stratégiák, tervek emelhetők ki, így a Nemzeti Vízstratégia (Kvassay Jenő Terv), 

Magyarország Felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási terve, Magyarország Árvízi Kockázatkezelési Terve. A 

KEHOP nagyprojektek között a VTT további megvalósítási lépései közül számos közvetlenül érinti a Tisza-

völgyet (VTT Hullámtér rendezése: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd 

és Kisköre közötti szakaszon; VTT Felső-tiszai árvízvédelmi rendszer kiépítése: Tisza- Túr tározó;). Ezek 

tematikája azonban erősen ágazati jellegű, a fejlesztési lépések zöme vízügyi orientációjú, még a hullámtér 

rendezését célul kitűző projektből is hiányzik az ártéri területhasználat és az erre építő, a vízügyi 

szempontokon túlmutató megközelítés. 

A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulása hét érintett megyei önkormányzat részvételével 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-

Kiskun és Csongrád) működik. Az érintett megyék közül Szabolcs, Heves, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar és 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben a Tisza-völgy nem vagy érintőlegesen kerül megemlítésre a fejlesztési 

dokumentumokban. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a fejlesztési dokumentumok célrendszerében három 

területi célkitűzés is kapcsolódik a Tisza-völgyhöz. Csongrád megye esetében a koncepció és a stratégiai 

program egyaránt foglalkozik a Tisza-völgy fejlesztésével. 

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

A térséget elsődlegesen a VP és a KEHOP támogatja.  

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A táji rendszer működőképességének biztosítása, valamint a fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődés 
feltételeinek megteremtése az ökológiai kritériumok maximális figyelembevétele mellett. A VP 16.5.1. 

Tájgazdálkodási együttműködések intézkedés a fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodást, terület- és 

tájhasználat-váltás együttműködéseit, tájgazdálkodási célú komplex, térségi szintű mintaprojektjeit 

támogatja, egyik mintaterülete a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program (VTT), melynek keretében 

árvízi tározókhoz kapcsolódó projektek kaphatnak támogatást. Emellett a VP 13.2.1. Természeti 

hátránnyal érintett területek kompenzációs kifizetései intézkedés lehatárolt célterületei között is vannak 

Tisza-menti területek, és a VP 10.1.1. Agrár-környezetgazdálkodási intézkedése horizontális (egész 

országban) és zonális (területi blokkok alapján igényelhető) támogatásai is hozzájárulnak a táji rendszer 

működőképességéhez. 

 A vízkészlet-gazdálkodás fejlesztése, alkalmazkodás a klímaváltozás kihívásaihoz.A vízvisszatartás 

érdekében tározó-fejlesztési program, a vízhiányos térségek ellátásához új vízpótló rendszerek kiépítése 

szükséges. A VP 4.4.2. Vízvédelmi célú nem termelő beruházások intézkedése tartalmaz a vizek 

mennyiségi és minőségi védelmét biztosító, területi vízvisszatartást elősegítő elemeket, pl. területi 

vízvisszatartást szolgáló létesítmények fejlesztését. Továbbá a VP 4.1.4. Mezőgazdasági 

vízgazdálkodási ágazat fejlesztése intézkedés támogatást nyújt a vízvisszatartást, meliorációt, a 

vízfelhasználás hatékonyságának javítását és az öntözött területek növelését célzó beruházásokhoz. 

 A Tisza-völgy árvízvédelmi biztonságának növelése, egyrészt az árvízszintek csökkentését eredményező, 
nagyvízi meder vízszállító képességének javítása és a hazai ártéren kiépíthető árapasztó tározók 
megvalósítása, másrészt a jelenlegi árvízvédelmi rendszer előírások szerinti kiépítése révén. A 2014-

2020 közötti fejlesztési időszak kiemelt projektjeinek súlypontjában a Tisza-völgyi vízgazdálkodás 

fejlesztése áll, elsősorban a VTT keretében történt ár- és belvízvédelmet megelőző jelleggel szolgáló 

fejlesztések. A Tisza-völgyi Árvízvédelmi Fejlesztési Program komplex megoldásokat javasol erre 

vonatkozóan. A KEOP-on belül megvalósuló víztől függő ökoszisztémák szükséges vízigényének 

kielégítését szolgáló beruházások a vízátvezetéshez, a vízpótlásokhoz, valamint a vízszint-

szabályozásokhoz köthetők. 

 A Tisza menti, természetes (mély)árterek reaktiválása, bevonása a vízgazdálkodásba. A rendszeres, 
sekélyvízi elárasztásra alapozott ártéri tájgazdálkodási rendszerek megvalósítása. A Vásárhelyi Terv 
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Továbbfejlesztése még hiányzó elemeinek megvalósítása, és eredeti céljainak megfelelő működtetése. 
Az előző feladattal együtt történtek fejlesztések ezen a téren is. 

 A tájhasználat igazítása az egyes területek ökológiai adottságaihoz és a lehetséges vízpótláshoz, a 

szántóművelés kiváltása az arra alkalmatlan területeken. Ld. fentebb feladatok: VP 16.5.1. 

Tájgazdálkodási együttműködések intézkedés a fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás VTT 

mintaterülete, VP 13.2.1. Természeti hátránnyal érintett területek kompenzációs kifizetései, VP 10.1.1. 

Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés. 

 A Tisza-térségi nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztése a határon átnyúló vízgazdálkodási, 
turisztikai, híd- és vízi közlekedés terén.Az MVP (Szolnok) keretében kitűzött célok közül a Komplex 

vízügyi igazgatási, illetve stratégiai feladatokat ellátó szerv Szolnokon történő elhelyezése szorosan 

kapcsolódik a nagytérség lehatárolásához. A releváns határon átnyúló programokban szerepelnek 

vízgazdálkodási és közlekedésfejlesztési célok. 

3.1.5.3 Jelentős társadalmi hátrányokkal, problémákkal rendelkező, kiemelt felzárkóztatást igénylő 

vidéki térségek fejlesztése 

Cserehát fejlesztése 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

A társadalmi és területi egyenlőtlenségek mérséklődését szolgáló országos fejlesztési és ágazati 

stratégiákban (pl. Társadalmi Felzárkózási Stratégia) a „hátrányos/leghátrányosabb helyzetű 
kistérségek/települések” fogalmai szerepelnek, a különböző releváns pályázati programokban pedig a 

„kedvezményezett járások/települések” térfogalom található, amely magában foglalja a Cserehát térséget is, 

de külön nem nevesíti. A Cserehát a Nemzeti Vidékstratégiában jelenik meg nevesítve a jelentős társadalmi 

hátrányokkal, problémákkal rendelkező vidéki térségek között, fejlesztési céljai az OFTK feladatokkal 

összhangban vannak, egyeznek. Borsod-Abaúj-Zemplén megye területfejlesztési koncepciójában, illetve 

területi programjában Abaúj-Cserehát szerepel alapvetően tájkategóriaként. 

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

A fejlesztéspolitikai feladatokat támogató programok a VP, EFOP, TOP, GINOP (ld. 2.4. fejezet). 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

Célzott Cserehát fejlesztési programra nem került sor 2014-2016-ban, az operatív programok ebben a 

formában nem emelik ki a térséget, a vidéki térségekre és a kedvezményezett térségekre vonatkozó 

preferenciák érvényesek. A fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása ezért más szakpolitikai intézkedések 

keretében, azok részeként történik. Elsődlegesen az agrár- és vidékfejlesztési szakpolitikai intézkedések 

keretében, illetve a VP agrár- és vidékfejlesztési támogatásai segítségével valósulnak meg, egyes feladatok a 

közlekedési, köznevelési, energetikai szakpolitikákhoz kötődnek (ld. II. kötet 4. táblázat). Kiemelt a 

társadalmi felzárkózási szakpolitika szerepe is. 

Ormánság komplex fejlesztése, Ős-Dráva Program  

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

Az országos fejlesztési és ágazati stratégiák közül két dokumentumban található a térség. A Nemzeti 

Vidékstratégia térségi komplex vidékfejlesztési nemzeti programjai között nevesít Ormánság programot, 

fejlesztési céljai az OFTK feladatokkal összhangban vannak, egyeznek. Az Ormánság-programmal azonos 

tartalommal szerepel még Ős-Dráva Programként a Kvassay Jenő Terv Nemzeti Vízstratégiában, a 

súlyponti feladatokhoz tartozó beavatkozások között („A térségi vízgazdálkodási rendszerek összehangolt 

fejlesztése”). Ezeken túl az ágazati stratégiákban (pl. Társadalmi Felzárkózási Stratégia) a 

„hátrányos/leghátrányosabb helyzetű kistérségek/települések” fogalmai szerepelnek, a különböző releváns 

pályázati programokban pedig a „kedvezményezett járások/települések” térfogalom található, amely 
magában foglalja az Ormánság térséget is, de külön nem nevesíti.  
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Baranya megye Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programjában az Ormánság összekapcsolódik a 

helyi gazdaságfejlesztéssel, valamint a tájhasználat okozta konfliktusok kezelésével. Területi célként került 

megfogalmazásra a hátrányos helyzetű, fejletlen gazdaságú térségek komplex fejlesztése, mely többek közt 

az Ős-Dráva Programot is takarja és az együttműködésben megvalósítandó programok között található. 

Somogy megye területfejlesztési koncepciója és programja ugyancsak nevesíti az Ős-Dráva Programot a 

Dráva menti térség komplex ökoturisztikai fejlesztésének igényével. 

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

A fejlesztéspolitikai feladatokat támogató programok a KEHOP, VP, EFOP, TOP, GINOP (ld. 2.4. fejezet). 

Az Ős-Dráva Program összehangolt forráskoordinációval valósul meg, az 1321/2016.(VII.1.) Korm. 

határozat alapján, amely rögzíti a térség területi lehatárolását is. 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

A térség célzott fejlesztését az Ős-Dráva nemzeti program (1321/2016.(VII.1.) Korm. hat.) biztosítja. 

Emellett a vidéki térségekre és a kedvezményezett térségekre vonatkozó preferenciák is érvényesek. A 

fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulásához más szakpolitikai intézkedések is hozzájárulnak, elsődlegesen 

az agrár- és vidékfejlesztési és a társadalmik felzárkózási szakpolitikai intézkedések. 

 Komplex víz- és tájgazdálkodási rendszer kiépítése, a folyószabályozás előtti állapot lehetőség szerinti 
visszaállításával, csatornák, tavak létesítésével, a helyi, történeti és kurrens szaktudásra egyaránt 
alapozva. Az Ős-Dráva nemzeti program keretében valósul meg a feladat, az Ős-Dráva vízgazdálkodási 

komplex projekt KEHOP forrásból, 2016-2020 időtávban valósul meg, 11 Mrd Ft indikatív forrással. 

Emellett a VP tájgazdálkodási együttműködések intézkedése (16.5.1.) támogatja az Ős-Dráva 

mintaterületen megvalósuló tájgazdálkodási mintaprojekteket.  

 A táji adottságokhoz igazodó mezőgazdaság fellendítése, a tájgazdálkodás, ökológiai gazdálkodás, 
szövetkezések keretében a legelők és a gyümölcsösök területének növelése, a méhészeti, a haltermelési 

kultúrák és általánosságban a helyi termékek, helyi feldolgozás (helyi termékláncok) fejlesztése. A VP 
tájgazdálkodási együttműködések intézkedése (16.5.1.) támogatja az Ős-Dráva mintaterületen 

megvalósuló tájgazdálkodási mintaprojekteket. Emellett a VP valamennyi agrár- és 

élelmiszergazdálkodási, illetve a MAHOP halgazdálkodási támogatásai relevánsak, a tájgazdálkodási 

kapcsolódásai miatt elsődlegesen az agrár-környezetgazdálkodás (10.1.1.) és az élőhelyfejlesztési célú 

nem termelő beruházások (4.4.1.) és az ökológiai gazdálkodásra történő áttérés és a gazdálkodás 

fenntartása (11.1.1. és 11.2.1.).  

 A helyi gazdaság, a szociális gazdaság, a foglalkoztatás koordinációja. Az Ős-Dráva nemzeti program 

keretében valósul meg elsődlegesen a feladat, amely tartalmaz helyi gazdaságfejlesztésre, 

turizmusfejlesztésre, társadalmi vállalkozások fejlesztésére irányuló elemeket, utóbbit GINOP forrásokra 

tervezve. Emellett a VP vidékfejlesztési intézkedései járulnak hozzá a megvalósuláshoz (pl. nem 

mezőgazdasági tevékenységek beindítására irányuló beruházások támogatása , szolidáris gazdálkodás 

együttműködései, továbbá a LEADER és a rövid ellátási lánc alprogram). 

 A roma lakosság képzése, jövedelemtermelő munkához juttatása, önellátásra való képességének 
megteremtése. A Baranya Megyei Önkormányzat az Ős-Dráva Programot az Ormánság 35 

településén, 3 kistérséget (Siklós, Sellye, Szigetvár) érintően valósítja meg. A 2014. évi program 

alapvetően a 2012. illetve a 2013. évi közfoglalkoztatási mintaprogram folytatására, a megkezdett 

feladatok továbbvitelére irányult, kiegészülve mezőgazdasági tevékenység folytatásával. A 2014. évi 

startmunka mintaprogram keretében az Ős-Dráva Program alapjául szolgáló vízkormányzási és 

vízgazdálkodási rendszer előkészítéseként tereprendezési és tisztítási munkák valósulnak meg az előző 

évek gyakorlatának megfelelően. 2014. évben is fontos szerepet kap a gyógynövénytermesztés, amely a 

program ideje alatt több mint 6 hektár földterületen folytatódik, a helyben élők számára alternatív 

megélhetési lehetőséget teremtve.  

A 2016. július 1-jén közzétételre került 1321/2016.(VII.1.) Korm. határozat 1. számú mellékletében a 

Kormány meghatározta az Ős-Dráva Program keretében hazai forrásból fejlesztendő települések körét. 

A program Baranyában 36, Somogyban 7 települést érint. A 2016. évben a korábbi Ős-Dráva 

Programban résztvevő települések egy programhoz kapcsolható támogatása megszűnt, további 
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támogatásuk több programban folytatódott Baranya és Somogy megyében. A közfoglalkoztató 

önkormányzatok tevékenységét vizsgálva megállapítható, hogy 2016. év végéig az érintett települések 

vonatkozásában még nem volt megalapozott a szociális szövetkezet keretei között történő tevékenység 

működtetése. A 2017. évi közfoglalkoztatási startmunka mintaprogramok értékteremtő elemeit kiemelt 

figyelemmel kell kísérni - amelyek eredményes működése esetén 2018/2019. évre megalapozhatják a 

szociális szövetkezet létrehozását. 

 A leromló települések műszaki, épített környezeti és társadalmi, közösségi megújítása. A VP LEADER 

helyi fejlesztési programok keretében valósulhat meg elsődlegesen a feladat, továbbá a városokban a 

TOP támogatja a szociális városrehabilitációt, falvakban az EFOP finanszírozza ezt a célt. A Nemzeti 

Kulturális Alap Igazgatósága támogatásával 2013-2017 között került lebonyolításra hazai forrásból az 

Ormánsági református fakazettás templomok felújítása című projekt. 

 A turizmus fejlesztése, a turisztikai desztinációk elérhetőségének és szolgáltatásainak javítása.Az Ős-

Dráva nemzeti program keretében valósul meg elsődlegesen a feladat, amely tartalmaz 

turizmusfejlesztésre irányuló elemeket, GINOP forrásokra tervezve. 

3.1.5.4 Speciális vidékfejlesztési feladatot jelentő térségek fejlesztése 

Tanyás térségek fejlesztése 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

A Nemzeti Vidékstratégiában térségi komplex vidékfejlesztési programként jelenik meg a tanyás térségek 

fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan valósul meg nemzeti költségvetési forrásból a Tanyafejlesztési Program. 

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

A térségkategória célzott fejlesztését elsődlegesen a hazai forrásból megvalósuló Tanyafejlesztési Program 

támogatja. 2011-ben hirdette meg a VM az első, kifejezetten tanyákat célzó pályázati konstrukciókat. A 

2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény a VM 20/03/05/00 számú fejezeti kezelésű 

előirányzataként nevesítette a Tanyafejlesztési Program előirányzatot, 1 Mrd Ft keretösszeggel. A Program 

célja a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati társulások, tanyagondnoki szervezetek, valamint 

a tanyai gazdálkodók számára közvetlen fejlesztési lehetőség biztosítása, ezáltal a tanyás térségekben élők, 

gazdálkodók helyzetének javítása. Kiemelt feladat a tanyai gazdálkodás megújítása sajátos értékeinek 

megmentésével, továbbá a tanyai életmód hátrányainak csökkentése, emellett egy hosszú távú, rendszeressé 

váló támogatási program beindítása. 

A rendkívül népszerű pályázat 2011-2016 közötti időszaka alatt összesen 1440 pályázatot bíráltak el 

pozitívan, amely mintegy 7,4 Mrd Ft támogatást jelentett. A pályázati alap a tanyaproblematika 

komplexitása miatt még egyelőre kevésnek bizonyult, és elsősorban szigetszerű fejlődést és kisléptékű 

fejlesztéseket eredményezett, ugyanakkor látható, hogy a szakpolitika érdemben tesz e településforma 

megőrzéséért. A tanyaprogram önmagában nem is kezelheti a külterületek súlyos ökológiai-természeti és 

társadalmi-gazdasági problémáit, de nagyon jó kezdeményezésekre ad lehetőséget.  

A VP is számos lehetőséget biztosít a tanyás térségben élők számára, nevesítve a tanyás térségeket, 

tanyagazdaságokat, így pl. a nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása intézkedésben (6.2.1.) a tanyás 

települések, tanyagazdaságok előnyben részesülnek. A kisméretű infrastruktúra-fejlesztés (7.2.1) 

intézkedésben a háztartási léptékű villamos energia, vízellátás, szennyvízkezelés fejlesztés tevékenység 

csak tanyákon támogatható. 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A Tanyafejlesztési Program kiterjesztése. A 2011-ben elindult tanyaprogram az OTK/OFTK tanyás 

térség lehatárolást vette alapul, azonban az alföldi megyék tanyás kistérségeire, településeire 

alkalmazta. 2014-2016 között már területileg kiterjesztve működött a program, jelenlegi célterületének 

megfelelően. A nemzeti forrásból működő Tanyafejlesztési Program és a VP tanyás térség lehatárolása 
megegyezik, tanyás települések: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar 

megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest 
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megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési 

járásának települései. 

A tanyás települések meghatározásának alapját a 2013. évi CXXII. törvény 5. § 25. pontjában 

meghatározott fogalom adja, mely szerint a tanya a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár 

nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az 

ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, 

illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban 

tanyaként szerepel. 

A program tematikai kiterjesztése is megtörtént, az induláshoz képest újabb célokkal bővült a program, 

emellett a VP támogatási rendszerébe is bekerült.  

 A tanyás térségek átfogó fejlesztési programjának és cselekvési tervének megvalósítása. A 

Tanyafejlesztési Program ennek tekinthető, 2014-2016 között minden évben lebonyolításra került. 

 A tanyás térségek, tanyás külterülettel rendelkező önkormányzatok, illetve a tanyai gazdálkodók, 
lakosok számára érdemi és közvetlen fejlesztési forrás biztosítása, a meglévő tanyák megőrzése, a 

gazdasági termelésbe való visszaintegrálása. A Tanyafejlesztési Program ezt célozza, évi 1-2 Mrd Ft-

tal segíti ezt a célt. A program indítása óta támogatja a tanyagazdaságok fejlesztését és a települési és 

térségi fejlesztéseket. Emellett a VP támogatási rendszerébe is bekerült. A tanyavillamosítással 

kapcsolatosan elsősorban a Tanyafejlesztési Programban valósulnak meg az előirányzott célok. VP-

7.2.1.4-16 számon a Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint 

szennyvízkezelési fejlesztésekre biztosít támogatást. 

 Hosszú távú tanyaprogram keretében a tanyákra vonatkozó jogi szabályozás szükséges alakítása, 
melynek szempontjai: a tanyai lakosság önkormányzati képviselete, a tanyás külterületre vonatkozó 
településfejlesztési és -rendezési tervezés, szabályozás megújítása, a közbiztonság javítása, a 

szolgáltatások elérhetőségének javítása (pl. tanyabusz szolgáltatás), az infrastrukturális fejlesztés (a 

környezeti szempontok figyelembevételével), a tanyai birtokrendezés. Az OTrT 2013. évi módosítása 

már tartalmazta az ajánlott megyei övezetek kijelölésének lehetőségét, közöttük a tanyás térségekét is a 

megyei területrendezési tervekben.  

 A tanyák tevékenység diverzifikációjának segítése: az önellátást szolgáló termelés mellett a termékek és 

szolgáltatások piacán való megjelenésének támogatása, a „több lábon állás” ösztönzése. Ld. fentebb, 

Tanyafejlesztési Program és a VP támogatásai. 

Aprófalvas térségek fejlesztése 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

Az ágazati stratégiák közül tizenhárom említi az aprófalvas térségeket. Némelyik fejlesztési dokumentum 

csak egyszer-egyszer és meglehetősen általános szinten, mint a Nemzeti Fenntartható Fejlődés 
Keretstratégia, a Nemzeti Környezetvédelmi Program, a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia. Az 

aszályra és hőhatásra fokozottan érzékeny területek között az aprófalvas térségek viszonylag magas 

előfordulási hányadára hívja fel a figyelmet a Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia. Az aprófalvas 

térségek a társadalmi felzárkózás kiemelt problématerületeként szerepelnek a Magyar Nemzeti Felzárkózási 

Stratégia II. című dokumentumban is azon körzetek vonatkozásában, amelyekre a térségi és települési 

hátrányok halmozódása együttesen jellemző.  

Már ezek a dokumentumok is gyakran emlegetnek azonban „kistelepüléseket” az „aprófalvas” térség 

meghatározás helyett, s még inkább jellemzi ez a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát, a Zöld könyv az info-
kommunikációs szektor 2014-2020 közötti fejlesztési irányairól című tervezetet, a Kvassay Jenő Tervet 

továbbá a Nemzeti Szennyvízprogramot, a Sport XXI Nemzeti Stratégiai Programját valamint az Egész 
életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiáját. Ezek a stratégiák, keretprogramok a méretük 

miatt szolgáltatás / fejlesztéshiányos településekre és nem térségekre koncentrálnak. Nem határoz meg 

településnagyságot, csak kistelepüléseket említ a NIS és a „Zöld könyv”, a 2000 lakos-egyenérték alatti 
településeken elmaradt, de a következő tervidőszakban szükséges szennyvízfejlesztést hangsúlyozza a 

Nemzeti Vízstratégia és a Nemzeti Szennyvízstratégia, a 2500 fősnél kisebbeket kedvezményezi a 
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sportstratégia és az ezer főnél kevesebb állandó lakossal bíró településeket célozza az Egész életen át tartó 

tanulás keretstratégiája. A Vidékfejlesztési Program is ez utóbbi kategóriát részesíti előnyben a „Vidéki 

térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” jogcímre érkezett 

pályázatok értékelésekor. 

Az aprófalvas megyék területfejlesztési dokumentumait tekintve kifejezetten kevés azoknak a megyéknek a 

száma, amelyek az aprófalvas hátrányok eredetét elsősorban településszerkezeti problémáknak 

tulajdonítják és ezzel a problémával harmonizáló fejlesztési prioritásokat állítanak fel. Ezek közé tartozik 

Vas, Zala és Somogy megye, amelyek közül kitüntetett figyelmet érdemel Zala megye az aprófalvas 

jelleget minden intézkedés területi és tartalmi célzásánál figyelembe vevő stratégiájával. Somogy 

megyében a térségi jelentőségű szolgáltatások fejlesztése, a szolgáltatások elérésének biztosítása a cél, míg 

Vas megyében ezen felül a városi lakosságot célzó turisztikai és szabadidős programok megvalósítása is 

szerepel a tervek között. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei stratégia említi meg a humán szolgáltatások 

intézményfenntartó önkormányzati társulásokban való üzemeltetését, mint egyelőre alkalmas, ám a járások 

kialakításával veszélyeztetett adaptációs mechanizmust. Egy-egy ágazat fejlesztésére koncentrálnak az 

észak-magyarországi aprófalvas megyék – Nógrád, Borsod és Heves –, amikor valamennyien elsősorban az 

egészségügyet célozzák meg fejlesztési területként a településközi háziorvosi rendelők létesítésével és azzal 

a szándékkal, hogy szakrendelők elérését javítsák újak megnyitásával és közlekedési fejlesztésekkel is. 

Többoldalú, koncentrált fejlesztést kínál hátrányos helyzetű aprófalvas területei számára, s egyben rájuk 

koncentrálja figyelmét a Baranya, Somogy és Tolna megyei fejlesztési stratégia és operatív program, 

ugyanígy, ám sokkal kisebb területi érvénnyel – lényegében a Devecseri járásra összpontosítva – a 

Veszprém megyei. Sok az aprófalvas megyék tervei között a vidékfejlesztési ihletettségű elgondolás a helyi 

erőforrások kiaknázásán alapuló fejlesztési filozófiával, helyi termék-előállítással, élelmiszertermeléssel és 

feldolgozással, az önellátás fokozásával, az értékteremtő közfoglalkoztatás támogatásával. Ez 

nyilvánvalóan összefügg az aprófalvas térségek vidékies jellegével, de a VP fejlesztési tematikájával is, 

amelyre a kistelepülések már csak az átfedő fejlesztéseket tiltó uniós szabályok miatt is elsődlegesen 

támaszkodnak. Egyik aprófalvas megyeközpont stratégiájában sem szerepelnek a megye település-

állományának aprófalvas jellegéből következő sajátosságok, speciális fejlesztési igények. A Balaton 

területfejlesztési stratégiai programjában megjelennek az aprófalvak fejlesztési igényei, míg a Tokaji 

borvidék területfejlesztési programjának tervezetében bár nem aprófalvas településekként vannak 

definiálva ezek a települések, de a kistelepülésekre vonatkozóan több fejlesztési javaslat is 

megfogalmazásra került.  

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

Az aprófalvas térségek fejlesztését elsődlegesen a VP támogatja, az agrár-, élelmiszergazdasági, 

erődgazdálkodási, valamint vidékfejlesztési céljai egyaránt támogatják e térségtípust, elsődlegesen a 

kisméretű infrastruktúrák fejlesztése (7.2.1.) intézkedés. A LEADER ugyancsak fontos eszköz az 

aprófalvas térségek fejlesztésére, az 500 fő alatti települések esetén integrált fejlesztési elemek bevezetését 

ösztönözve. 

A TOP és az EFOP is program szinten biztosítja az aprófalvas térségek fejlesztésének lehetőségét. Mindkét 

operatív program az aprófalvas térségeknek a halmozott hátrányokkal küzdő halmazára koncentrál mind a 

problémák feltárását, mind pedig a beavatkozási területeket illetően (periférikus helyzetű, halmozottan 

hátrányos aprófalvak / kistelepülések). A TOP elsősorban e térségek megközelíthetőségi problémáira mutat 

rá, míg a település-szerkezetből következő hátrányok oldására vonatkozó konkrét fejlesztési igények 

megfogalmazását a megyei tervek hatáskörébe utalja. Az EFOP kifejezetten törekszik a szakpolitikai és 

területi célzás összhangjának megvalósítására a társadalmi hátrányok mérséklésére irányuló intézkedések 

révén, ám nem az 500 fős népességmaximummal meghatározott aprófalvas térségeket határozza meg 

célterületeként a településnagyságot is tartalmazó területi célmeghatározás során, hanem az ezer fősnél 

kisebb településeket. Az ezerfős népességhatár érvényesül a hátrányos helyzetű, szegény családokban élő 

gyermekek felzárkózására irányuló fejlesztési programok tekintetében: az ezer fő alatti településeken 

kistelepülési gyermekprogramokat ígér, Biztos Kezdet Gyermekházakat azonban csak az ezer fő feletti 

kategóriában támogat. 

Hasonlóképpen jár el a GINOP: hátrányos helyzetű kistelepüléseket említ; az itt élők számára irányoz elő a 

felnőtt lakosság digitális írástudatlanságának felszámolását célzó fejlesztéseket. Más programelemek 

tekintetében nem alkalmaz településnagyság szerinti célzást. A többi operatív program nem tartalmaz az 

aprófalvas térségekre, kistelepülések célzott fejlesztésére való utalást. 
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Az aprófalvas térségekre vonatkozó területi prioritások közül több ponthoz kapcsolódik az Ős-Dráva 

Program, mely támogatja a fenntartható tájhasználat kialakítását, a lakosság helyben maradását, a táji 

értékekben gazdag területeken a minőségi turizmus fejlesztését, valamint a szélsőséges vízgazdálkodási 

viszonyokhoz való alkalmazkodást. 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

Célzott aprófalvas térség, aprófalu fejlesztési programra nem került sor 2014-2016-ban, a releváns operatív 

programokban területi jogosultságként vagy kedvezményezettségként jelenik meg, ezen túl a vidéki 

térségekre és a kedvezményezett térségekre vonatkozó preferenciák érvényesek. A fejlesztéspolitikai 

feladatok megvalósulása ezért más szakpolitikai intézkedések keretében, azok részeként történik. 

Elsődlegesen az agrár- és vidékfejlesztési szakpolitikai intézkedések keretében, illetve a VP agrár- és 

vidékfejlesztési támogatásai segítségével valósulnak meg, egyes feladatok a közlekedési, foglalkoztatási, 

turisztikai szakpolitikákhoz kötődnek (ld. II. kötet 4. táblázat). 

 Helyi közösségek kialakulásának, fejlesztési programjaik közös kidolgozásának segítése, a kultúrához 
való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, kulturális örökség megőrzése. A VP alapvető szolgáltatások 

a vidéki térségekben (7.4.1.) intézkedése keretében a többfunkciós közösségi tér, szolgáltató központ 

létrehozása, fejlesztése csak az ezer fő alatti településeken pályázható. Emellett a LEADER helyi 

akciócsoportok és helyi fejlesztési programjaik kapcsolódnak elsődlegesen a feladat megvalósításához. 

3.1.5.5 Helyi, térségi vidékfejlesztési együttműködések 

Az OFTK nevesíti a helyi, térségi vidékfejlesztési együttműködések, az uniós vidékfejlesztési politika 

keretében kialakított és támogatott LEADER programot. A LEADER a VP keretében valósul meg, a 2014-

2020 közötti programidőszakban a kiválasztott HACS-ok száma 104 db. Ld. 2.4. fejezet. 

3.1.6 Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

3.1.6.1 A Balaton-térség fejlesztése 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

A BFT 2014-ben kidolgozta a Balaton Területfejlesztési Koncepciót, a Balaton Területfejlesztési Stratégiai 

Programot és Operatív Programot, amelyet a Kormány 2015-ben fogadott el. Ezáltal a térségre az OFTK-

val kompatibilis, egymásra épülő programozási dokumentumok állnak rendelkezésre. A BKÜ-re vonatkozó 

középtávú fejlesztési koncepció tartalmazza a térség jövőképével, céljaival, ezek belső és külső 

koherenciájának vizsgálatával, alapelveivel, valamint a fejlesztés egészének hátteret biztosító finanszírozási 

és intézményi struktúrával összefüggő elképzeléseket. A koncepció alapján készült el a Balaton Operatív 
Program (2014), ami a térség fejlesztési igényei alapján nemcsak a GINOP, hanem a többi operatív 

program (elsősorban TOP, de VP, EFOP is) forrásainak bevonásával megvalósítható fejlesztéseket is 

tartalmazza, s hozzájárul a koncepcióban megfogalmazott fő cél (a Balaton térségének dinamizálása, 
fenntartható gazdasági fellendítése, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható 

legyen egy kiszámítható élet és munkakörnyezet), illetve az ehhez kapcsolódó átfogó és stratégiai célok 

megvalósításához. A megyei területfejlesztési dokumentumoknak kevésbé része a Balaton térsége, 

tekintettel arra, hogy arra a BKÜ tervei vonatkoznak.  

Az 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat a BKÜ területétől kis mértékben eltérve határozta meg a Balaton 

kiemelt turisztikai fejlesztési térséget és rendelkezett a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések 

megvalósításához szükséges források biztosításáról. 

A Nemzeti Vidékstratégia nem foglalkozik nevesítve a Balatonnal, csak mint a vízkészlet-gazdálkodás egy 

kiemelt területét említi meg. Áttételesen a turisztikai kérdések tárgyalásánál találkozhatunk olyan célokkal, 

amelyek a Balaton mellett is érvényesíthetők. Itt elsősorban a vidéki turizmus (háttértelepüléseken), a bor, 

horgászat-vadászat stb. turisztikai irányzatai vonatkoztathatók a Balaton térségére. A Kvassay Jenő-terv–

Nemzeti Vízstratégia a vízgazdálkodást érintő néhány területen nevesíti érintőlegesen a Balatont a 

dombvidéki vízrendezés, s különösen a tógazdálkodás kapcsán. A stratégia végén szereplő függelék, ami a 
vízgazdálkodás szakterületeinek részletes célkitűzéseit tartalmazza, a Balaton Területfejlesztési Stratégiai 

Program vízgazdálkodásra vonatkozó részeit mutatja be. A Nemzeti Biodiverzitás Stratégia 
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általánosságban, az egész ország területére vonatkoztatva tárgyal olyan kérdéseket, amelyek természetesen 

a Balatonra is érvényesek. Ez vonatkozik a halgazdálkodásra, vízgazdálkodásra, az özönfajok kérdésére, a 

természetvédelmi területek kezelésére, a Ramsari Egyezmény végrehajtására vonatkozó utalások, hiszen 

mind a Balaton, mind a Kis-Balaton, s 2011 óta a „Dél-balatoni halastavak és berkek” is ramsari terület, de 

hasonlóképpen vizsgálhatjuk a Natura 2000 területekre vonatkozó előírásokat is. Tehát ez a stratégia 

egészében érvényes a BKÜ területére. A Nemzeti Környezetvédelmi Program több helyen kiemelten 

foglalkozik a Balatonnal és a térségével. Kiemeli annak környezeti sérülékenységét, s a fejlesztési 

kérdéseket is ennek rendeli alá. Foglalkozik az agglomeráción kívül eső kistelepülések 

szennyvízkezelésének kérdéseivel, az infrastruktúra fejlesztésével. Kiemelt vízgazdálkodási feladatként 

említi a Balaton vízminőségének javítását, amely a korábbi évtizedek fejlesztéseinek köszönhetően ma már 

kiváló, de a települések csapadékvíz elvezetésének fejlesztésével további terheléscsökkentés érhető el, s 

szükséges a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütemének kiépülése is. Mindemellett a környezeti, 

vízügyi monitoring rendszer működtetését is feladatként jelöli meg. 

A Balaton-törvény az üdülés és az idegenforgalom minőségi fejlesztése érdekében előírta a véges vagy 

nehezen megújuló környezeti értékek megóvását, preventív védelmét. A törvény határozott arról, hogy 

2010-ig ki kell dolgozni a kiemelt üdülőkörzet partinak és partközelinek nem minősülő, a 

szennyvízelvezetési agglomerációkhoz nem tartozó településekre vonatkozó ún. Balatoni Kistelepülések 

Szennyvízkezelési Programot. A program az érintett településeket három csoportba, a szennyvíztisztítás 

szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny, illetve nem érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területein 

elhelyezkedő településekre osztja. A program értelmében az érintett településeken – szennyvízcsatorna-

hálózat hiányában vagy annak teljes kapacitás-kihasználtsága esetén – új épületek építésére csak akkor 

adható ki építési engedély, ha egyúttal egyedi szennyvízkezelő-berendezést is létesítenek, amihez a 

programon keresztül forrás igényelhető. A Nemzeti Közlekedési Koncepció a közlekedés oldaláról kiemelt 

jelentőségű, gazdasági szervező erőket tömörítő, a centralizációt oldó térségi együttműködések sorában 

szól a Balaton térségéről, amelynek települései – az alapvetően a nyári időszakra korlátozódó turisztikai, 

gazdasági, és kulturális jelentősége mellett – az év egyéb időszakaiban is egymástól erős gazdasági 

függésben élnek. A koncepció a Balaton térségének elsősorban a turizmus érdekeit kiszolgáló 

infrastrukturális fejlesztését a regionális közlekedésfejlesztési célok közé sorolja. A regionális közlekedés 

azokban a viszonylatokban értelmezhető, ahol a személyutazások hossza 70 km alatti távolságot jelent, s 

jellemzően kisebb, egyedi jelentőséggel bíró települések között zajlik. A Balaton térségének esetében ez a 

kiemelt üdülőkörzet települései közötti turisztikai célú belső forgalmat jelenti. A Nemzeti Éghajlatváltozási 

Stratégia a Balaton térségét érintő jövőbeli állapotokra is közöl prognózisokat. A száraz időszakok nyári 

hosszabbodása szempontjából a Balaton térségében várhatók a legkevésbé változások. A stratégia külön 

foglalkozik az éghajlatváltozás turizmusra gyakorolt hatásaival, amelynek célterületei között a Balaton 

térsége is megjelenik. A lefuttatott modellszámítások szerint a turisztikai desztinációk jellege miatt a 

Balaton-térség e szempontból az átlagosan sérülékeny turisztikai régiók közé tartozik. 

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

A Balaton térségét a PM integrált programterületként nevesíti, az operatív programokba azonban nevesített 

intézkedésekkel nem került be. Az 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat a térségben megvalósítandó 

egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosítására operatív programokat és indikatív 

forrásokat nevesít. A Balaton-térség integrált fejlesztését e források biztosítják. Emellett az NFM hazai 

fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanácsnak, amelyet az decentralizáltan használ fel. Az 

NGM működési támogatást nyújt a BFT-nek. 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése, a térség változatos vonzerőire épített új és 

komplex turisztikai termékek kialakítása, magas színvonalú szolgáltatások biztosítása. Az elmúlt évek 

pályázati lehetőségeinek köszönhetően számos turisztikai, valamint általános infrastruktúrát érintő 

fejlesztés valósult meg a Balatonnál. A fejlesztések eredményeképp a balatoni turizmus 

átstrukturálódott: a korábban jellemző egy profilú, erősen szezonális jellegű, csak a vízparti 

lehetőségeket kiaknázó tömeges turizmus helyett kibővültek és magasabb színvonalra emelkedtek a 

szolgáltatások, nem utolsósorban a wellness és aktív turisztikai kínálat területén. Emelkedett az igényes 
programok, turisztikai termékcsomagok száma, évről évre több az elő- és az utószezont gazdagító 

esemény, színvonalas kulturális, bor-, és gasztronómiai program. Ld. Turizmus fejezet. 
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A Balaton területfejlesztési stratégiai program 2. prioritás – Turizmus: Specifikus célkitűzés: „A 

turizmusból származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb 

kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként”. 

 A szezon meghosszabbítása egész éves kínálati programcsomagok megteremtésével, ennek érdekében 
térségi turisztikai hálózatok, tematikus utak kialakítása, megerősítése. A Balaton területfejlesztési 

stratégiai program 2. prioritás 2.1. intézkedés – Aktív turizmus fejlesztése 

 Egységes térségi turisztikai menedzsment mellett a turisztikai kínálat területileg differenciált 
tervezésével a vendégforgalom 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 Balaton területfejlesztési stratégiai program 2. prioritás– Turizmus 2.1. intézkedés – 

Aktív turizmus fejlesztése; 2.7 intézkedés: Turisztikai menedzsment rendszer és marketing fejlesztése 

 A Balaton, a vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai és kémiai állapotának megóvása és 
további javítása, a vízszint ingadozásból fakadó problémák mérséklése, a Balaton-part terhelésének 
korlátozása, a nádasok védelme, a térség élő és élettelen természeti értékeinek megőrzése. A Balaton 

területfejlesztési stratégiai program 6. prioritás – Környezet-fejlesztés 6.1 intézkedés: Vízpart-

rehabilitáció; 6.2 intézkedés: Balaton és térsége vízgazdálkodásához kapcsolódó fejlesztések; 6.3 

intézkedés: Egységes környezeti és vízügyi megfigyelő-, tájékoztatási és döntéstámogató rendszer 

kialakítása, Balaton-kutatások ösztönzése; 6.5 intézkedés: Biodiverzitás és természeti rendszerek 

fenntartása. 

A vízgazdálkodás terén a Balaton medrében való többlettározás egyik kézenfekvő eszközeként a felső 

szabályozási szint megemelésének előkészítése folyik. Részletek a 3.8.1. Környezetvédelem, 

természetvédelem, vízgazdálkodás fejezet "A Balaton térségében a tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, 

a rekultivációk elvégzése, a zöldterületek védelme, a Balaton-part terhelésének korlátozása, az 

ökológiai egyensúly megőrzése, a Balaton-felvidék aktív tájképvédelme, a környezeti szempontoknak 

megfelelő közlekedési hálózatfejlesztés. A Balaton vízháztartása (vízszint) stabilitása érdekében a 

víztározási, vízvisszatartási (esetleges vízpótlási) eszközök tervezésének és szükség esetén történő 

kivitelezése" című cél alatt találhatóak. 

Kiemelten szerepelnek a Balaton törvényben a környezetvédelmi előírások (felszíni szennyezésre 

fokozottan érzékeny terület, földtani veszélyforrás terület, vízeróziónak kitett terület övezete), ezek 

közül is fokozott szerep jut a vízminőség-védelemnek – a terhelések korlátozása mellett – a 

szennyvizek kezelésének szabályozásával, a tómeder csökkentésének tilalmával (illegális feltöltések 

tilalma), a nádasok védelmével.  

 A térség további beépítésének megakadályozása, tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, az eróziós és 
deflációs hatások mérséklése (magaspart és pincevédelem). Fejlesztéspolitikai cél területrendezési 

aspektusaként szabályozásra kerül a térség további beépítésének megakadályozása, a Balaton-part 

közcélú elérhetőségének biztosítása (parti sétány kialakítása), a parthasználat és terhelésének 

korlátozása. A Balaton-törvény szigorú előírásokat tartalmaz különösen a meglévő zöldterületek, 

strandok és erdőterületek védelmére vonatkozóan. Előírja a települési területek összenövésének (200 

m-es szabály), a meglévő telkek megosztásának, új telek kialakításának korlátozását, és területi funkció 

szerint differenciálja a beépíthetőség mértékét. 

A Balaton területfejlesztési stratégiai program 6. prioritás: Környezet-fejlesztés 6.4 intézkedés: 

Települési környezet minőségének javítása. 

 Az ingatlanállomány rehabilitációja, valamint a városiasodott környezet kínálta területeken új 
funkciókkal való hasznosítása (pl. lakófunkciók, tudásalapú gazdasági tevékenységek, országos 

közigazgatási, közszolgáltatási funkciók). A BKÜ Stratégiai Program 6. prioritás: Környezet-fejlesztés 

6.3 intézkedés: Egységes környezeti és vízügyi megfigyelő-, tájékoztatási és döntéstámogató rendszer 

kialakítása, Balaton-kutatások ösztönzése; 6.4 intézkedés: Települési környezet minőségének javítása; 
6.5 intézkedés: Biodiverzitás és természeti rendszerek fenntartása. 
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 A Balaton-felvidék aktív tájképvédelme, a természetvédelemre, táji adottságokra épülő gazdálkodási 

módok kialakítása, fejlesztése. A „Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület” övezet 

bevezetése a területrendezési tervekben támogatja ezt a feladatot, amennyiben a megyei és települési 

önkormányzatoknak teremt szabályozási lehetőséget a tájképvédelmi szemponttól védelemre érdemes 

területeik védelméhez. A tájképvédelem céljait szolgálja az ipari terület kijelölésének korlátozása, a 

csarnok jellegű épület létesítésének tilalma, egyes épületek esetében látványterv készítésének előírása, 

egyes nyomvonalas létesítmények térszín alatti vezetése, a bányatelkekre vonatkozó korlátozó 

előírások. Külön övezeti lehatárolást és szabályozást kaptak a tájképvédelmi területek, a Balaton-

felvidék sajátos, tájat meghatározó elemei, a szőlő termőhelyi kataszter területei, a világörökség és 

világörökség-várományos területek, a történeti települési területek is. A roncsolt tájakra vonatkozóan 

előírásokat tartalmaznak a komplex tájrehabilitációt, illetve ökológiai rehabilitációt igénylő területek 

övezetének szabályai. 

A közvetlen parti területek szabályozását a 43 parti település vízpart-rehabilitációs tanulmánytervéről 

szóló miniszteri rendeletek tartalmazzák. A Balaton törvény 2016. évi módosításával azonban 

megszűnt a települések által kezdeményezett módosíthatóságuk, tekintettel a balatoni tervrendszerből 

tervezett kivezetésükre. Szerepüket a településrendezési eszközök veszik majd át, a Balaton törvény és 

végrehajtási rendelete módosításával biztosítva a természeti erőforrások védelmének garanciáit. 

 A kulturális örökség magas szintű védelme, tudatosítása és bemutatása.A BKÜ Stratégiai Program 2. 

prioritás – Turizmus 2.6 intézkedés: Kulturális turisztikai vonzerő, programok fejlesztése 

 Egységes, turisztikai vonzerőként is szolgáló balatoni közösségi közlekedési rendszer megteremtése. A 

BKÜ Stratégiai Program 7. prioritás – Közlekedésfejlesztés 7.3 intézkedés: Balatoni közlekedési 

rendszer működtetése 

 Települési együttműködés és egységes elvek mentén zajló fenntartható városfejlesztés a Balaton 
városgyűrűjében. A BKÜ Stratégiai Program 8. prioritás – Intézményfejlesztés 8.1 intézkedés: Balaton 

térségi együttműködések állandó szervezése 

 A Balaton törvényt és egyéb jogszabályokat figyelmen kívül hagyó beruházások, építkezések leállítása, 
az eredeti állapot visszaállítása.A BKÜ Stratégiai Program 6. prioritás – Környezet-fejlesztés  6.1 

intézkedés: Vízpart-rehabilitáció; 6.3 intézkedés: Egységes környezeti és vízügyi megfigyelő-, 

tájékoztatási és döntéstámogató rendszer kialakítása, Balaton-kutatások ösztönzése 

 A Balaton-térség háttér településeinek fejlesztése. A BKÜ Stratégiai Program 1. prioritás – 

Gazdaságfejlesztés 1.2 intézkedés: Balatoni kézművesipar fejlesztése; 4. prioritás – Mezőgazdaság, 

helyi termékek 4.1 intézkedés: Mezőgazdasági termelés, és értékesítés ösztönzése; 4.2 intézkedés: 

Mezőgazdasági termék helyi feldolgozás, minőségi élelmiszerfogyasztás, vendéglátás és helyi termék 

értékesítés ösztönzése; 4.3 intézkedés: Szőlészet és borászatfejlesztés. 

3.1.6.2 Különleges táji értékekkel, rekreációs funkciókkal bíró övezetek 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

A térkategória ebben a formában nem jelenik meg szakpolitikai és fejlesztési stratégiákban. Elsődlegesen a 

Nemzeti Tájstratégiához és a Nemzeti Vidékstratégiához kapcsolódik, valamint a turizmusfejlesztéshez. A 

környezeti kérdéseket tárgyaló dokumentumok (Kvassay Jenő Terv, A Biológiai sokféleség megőrzésének 
nemzeti stratégiája, Nemzeti Környezetvédelmi Program, Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, Nemzeti 

Erdőstratégia, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia) mindegyike érinti a táji értékek 

megőrzésének kérdését. A vízzel kapcsolatos dokumentumok nem csupán a vízgazdálkodással és 

árvízvédelemmel foglalkoznak, hanem a természetes vizek minőségével és a fürdőhelyekkel is, amely 

témáknak szoros kapcsolata van a rekreációs funkciójú tájakkal. 

Tokaj térsége esetében a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2016-ban kezdte meg a Tokaji borvidék 

területfejlesztési koncepciójának és programjának kidolgozását, mely 2016 végén társadalmasításon volt. A 

koncepciót és a programot a Kormány fogadja majd el, várhatóan 2018-ban. Tokaj térségét a Nemzeti 
Vidékstratégia térségi komplex programként tartalmazza. 
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A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

Ez a térségkategória az operatív programokban nevesítve nem jelenik meg, a Tokaji borvidék térsége sem. 

Tokaj térségét hazai forrással segíti a térségre létrehozott térségi nemzeti program. További megvalósítási 

keretet jelentenek a kiemelt turisztikai térségeket (Balaton, Sopron-Fertő, Tokaj-Felső-Tisza-Nyírség) 

kijelölő és fejlesztésük forráskoordinációjáról rendelkező kormányhatározatok. 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A jellegzetes táji környezethez alkalmazkodó, hagyományőrző és a tájképet megőrző gazdálkodás 
támogatása (szőlők, legelők, kisparcellás gazdálkodás). A tájkarakter-elemek megőrzését is szolgálja 

2015. január 1-jén hatályba lépett az OTrT törvény 14/A §-a a „Tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület” övezetéről, amely a megyei és települési önkormányzatoknak teremt szabályozási 

lehetőséget a tájképvédelmi szemponttól védelemre érdemes területeik védelméhez. 2016. októberben 

„A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU 
Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai 

vizsgálatok” című projekt keretében elindult az ország tájkarakter alapú térképezése, tipizálása, a 

tájkarakter-védelem közép- és hosszú távú eszközrendszerének meghatározása című kutatás. 

A Tokaji borvidék társadalmi-gazdasági fejlődésére vonatkozó fejlesztési döntések a Tokaji Borvidék 

Borászati Közösségi Infrastruktúra Program támogatásáról szóló 1098/2016. (III. 1.) Korm. 

határozatában jelennek meg. A határozattal a Kormány támogatja, hogy a Tokaji borvidéken a Tokaji 

Borvidék Hegyközségi Tanácsa, mint kedvezményezett által borászati közösségi infrastruktúra 

program kerüljön megvalósításra azzal a céllal, hogy a Tokaji borvidéken lévő valamennyi borászat 

borkészítési technológiai háttere közösségi alapon kialakításra, illetve javításra kerüljön, és ehhez 

valamennyi tokaji borvidéki borászat egyenlő feltételekkel hozzáférhessen.  

 A kulturális örökség megőrzése. Az épített örökség mellett a településszerkezet és településkép is 

megőrzendő érték ezekben a térségekben. A kulturális és természeti örökséghelyszínek fejlesztése a 

2014-2020 közötti EU-s költségvetési időszakot is meghatározó turisztikai fejlesztési elemek. A 

GINOP 7. prioritásában többek között az alábbi kapcsolódó területek jelentek meg, amelyek egyrészt 

tematikát (világörökségek, gyógyhelyek, nemzeti parkok, egyházi helyszínek), másrészt jól 

körülhatárolható földrajzi kiterjedést is jelentenek: Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú 

fejlesztéseinek támogatása, Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése, Gyógyhelyek komplex 

turisztikai fejlesztése, Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése, Világörökségi helyszínek 

fejlesztése. 

Az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat a Tokaj kiemelt turisztikai térség hazai és európai uniós 

finanszírozású fejlesztéseit, a Világörökségi helyszínek fejlesztését irányozza elő. 

További kapcsolódó leírás található a 3.6.4.1. Kulturális örökségvédelem fejezetben a kulturális 
örökség megőrzéséről és a kulturális örökségben rejlő fejlesztési potenciál kiaknázásáról, valamint a 

világörökség és világörökség várományos területek értékeinek megőrzéséről, hozzáférhetővé tételéről, 

erősítéséről szóló fejlesztéspolitikai feladatoknál; és a a komplex térségi fejlesztési programok 
megalapozásáról szóló, valamint a hazai világörökségi területek jobb menedzsmentje és a különleges, 

egyedi adottságokra alapozott helyi kezdeményezések támogatása szükséges a turisztikai potenciál 
növelése és az értékvédelem érdekében területi prioritásokkal összefüggő szakpolitikai intézkedéseknél. 

2014-ben elkészült "A magyarországi natúrparkok szakmai koncepciója. Szakmai és szervezeti-

működési keretek meghatározása" című dokumentum, majd 2015-ben,  „A magyarországi natúrparkok 

fejlesztési koncepciója 2015-2030” című dokumentum. 2015. április 15-én a Körösök Völgye 

Natúrpark, már ezen irányelvek mentén kapta meg a natúrparki cím használatához való hozzájárulást. 

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága és az FM 2016 elején létrehozta a Magyar Geopark 

Bizottságot. A Bizottság feladata támogatni és szakmailag kontrollálni a meglévő geoparkok 

működését, elősegíteni új geoparkok létrejöttét, és kapcsolatot tartani az UNESCO Globális Geopark 

(IGGP) szervezetével.  

 Az épített örökség és a tájhasználat megőrzését támogatja a térségre jellemző hagyományos 
mesterségek, haszonvétek, iparágak megőrzése és fenntartható fejlesztése. Tállya – Kőfejtő program: A 
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kézi kőfeldolgozás – ritzelés – a hazai vulkanikus eredetű kőbányákban a nyolcvanas évek végére 

szinte teljesen megszűnt. A hagyományos hasítási technikával ma már csak a Dunabogdány melletti 

Csódi-hegy bányájában készítenek kockakövet, amelyhez a megfelelő kőtömböket speciális robbantási 

technológiával lehet kinyerni. A lerobbantott kőzet válogatása és a megfelelő darabok kiválasztása, 

majd hasítása kellő szakértelmet és hosszú évek tapasztalatát igényli. A ritzer munkája komoly 

figyelmet és összpontosítást igénylő munka, mely csak a munkavédelmi előírások ismeretével és 

szigorú betartásával végezhető. 

Az Önkormányzat 2013. október 1-jével indította el az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanján a 

kézi kőfeldolgozás, kőfaragás közfoglalkoztatási mintaprogramot. A program célja a 

közfoglalkoztatottak bevonásával egy lassan feledésbe merülő szakma megismertetése és megtanítása 

mellett olyan értékteremtő közfoglalkoztatási program megvalósítása volt, amelynél az előállított 

termék az önkormányzati tulajdonban lévő épületek felújítása során, valamint a közterületek 

rendezésénél felhasználható, ezáltal jelentősen csökkentve az önkormányzat beruházási költségeit. 

Tekintettel arra, hogy a foglalkoztatottak nem rendelkeztek a munkavégzéshez szükséges szakmai 

végzettséggel a projekthez kőbányász, ásványkészítő szakirányban képzés is kapcsolódott. 

A közfoglalkoztatási program két éves sikeres működése és az elkészített késztermékek iránti 

folyamatos érdeklődés megalapozta egy jól működő szociális szövetkezet létrehozásának lehetőségét, 

mely a programban részt vevő foglalkoztatottak és családjaik megélhetését hosszú távon biztosíthatja. 

 A jellegzetes táji sajátosságokra épülő fenntartható turizmus fejlesztése, a helyi értékek bemutatása, a 
lokális adottságokhoz alkalmazkodó idegenforgalmi infrastruktúra, szálláshelyek, desztináció 
menedzsment kialakítása. Ld. fentebb, ill. a turizmus szakpolitikai intézkedéseknél. 

 Az idegenforgalom igényei szerint alakuló, koncentrált területhasználat kialakulásának megelőzése 
vagy tudatos irányítása; a túlzott mértékű, a táj- és településképet romboló beépítés megakadályozása. 

Ld. területrendezési szakpolitikai intézkedéseknél. 

 Az időben és térben koncentrált vendégforgalom szétterítése, a szezon meghosszabbításával, sokoldalú 
turisztikai kínálattal. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által koordinált Turisztikai Innovációs 

Marketing Együttműködési Alapprogram (TIMEA) fő célja Magyarország turisztikai kínálatának 

népszerűsítése, és a turizmus területén működő vállalkozások piacra jutásának elősegítése. A nemzeti 

turisztikai marketingszervezet által végzett, a szolgáltató kis- és középvállalkozások piaci pozícióját 

javító marketingkommunikációs tevékenység így összehangoltan, professzionálisan, hatékonyan, 

újszerű eszközök bevonásával valósítható meg. A projekt várható eredménye új piacok elérése és a 

területi koncentráció oldása, továbbá a vállalkozások szemléletformálása, a szolgáltatások minőségének 

emelésével, és ennek következtében a magyarországi vendégforgalom, illetve az abból származó 

bevételek növekedése, a turisztikai szezon meghosszabbítása. A projekt tartalmi elemei 85%-ban 

nemzetközi és 15%-ban belföldi marketingtevékenységet foglalnak magukban. A GINOP-ból 

finanszírozott projekt teljes költségvetése 8,35 Mrd Ft, a projekt végrehajtása folyamatban van. 

 A fokozott környezeti terhelés megelőzése, illetve környezettechnológiai fejlesztésekkel annak kezelése, 
a vízellátás, a hulladékgazdálkodás, a szennyvízkezelés, a zajvédelem, a levegőminőség-védelem 

fejlesztése fokozott prioritás ezekben a térségekben. A 3.8.1 fejezetben bemutatott országos szintű 

fejlesztések támogatják ezt a feladatot. 

 A helyi lakosság számára is hosszú távon élhető, vonzó lakóhelyként kell megőrizni a frekventált 
településeket, amit célirányos ingatlanpolitikával, szabályozással, képzésekkel, a fiatalok munkahelyhez 

és lakáshoz jutásának támogatásával, családbarát települések kialakításával lehet segíteni.TOP 

források támogatják ezt a célt, ennek megfelelően megyei integrált területi programoknak részét 

képezik a településfejlesztési célok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciójában 

pl. kiemelkedő táji értékű térségként a Szatmár-Bereg kultúrtáj jelenik meg, amely az intézkedések, 

beavatkozási területek között is szerepel az ITP-ben.  
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Tokaji borvidék térség 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

A Kormány célul tűzte ki a Tokaji borvidék térségének, vagyis a hozzá tartozó 27 település természeti, 

társadalmi, gazdasági és kulturális környezetet egyaránt érintő, az ökológiai egyensúly fenntartásával 

történő komplex fejlesztését. Ennek figyelembevételével különösen fontos, hogy társadalmi és gazdasági 

helyzetének megfelelő, környezeti adottságaihoz leginkább illeszkedő programok, fejlesztési tervek 

készüljenek. A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 

1/2014. (I. 3.) OGY határozat 2014. február 8-i módosításával megtörtént a Tokaji borvidék kiemelt 

térséggé nyilvánítása. Az OFTK elkészítésének és elfogadásának időpontja korábban történt, mint a Tokaji 

borvidék kiemelt térséggé nyilvánítás, ezért az országos tervdokumentum Tokaj esetében még nem 

tartalmaz a Balaton kiemelt térséghez hasonló részletes leírást és fejlesztési feladatokat. A Tokaji 
borvidékre készült (és jelenleg véglegesítés és elfogadás alatt álló) hosszú távú területfejlesztési koncepció, 

valamint területfejlesztési program tartalma összhangban van az OFTK által megfogalmazott 

célkitűzésekkel, feladatokkal.  

Az OFTK Tokaji borvidékre vonatkozó fejlesztési elképzelései  

Az OFTK-ban önálló területi entitásként nem jelenik meg a Tokaji borvidék, mint különálló fejlesztési 

terület. Azonban a térség fejlesztési dokumentumainak elkészítése során figyelembevételre került az 

OFTK-ban megjelenő területfejlesztési célok és elképzelések térségi illeszkedése. A fejlesztési 

dokumentumok megalapozó, helyzetelemző kutatása során illeszkedésvizsgálat készült a térség OFTK-ban 

történő megjelenésére vonatkozóan. Az OFTK-ban Tokaj-Hegyalja nevesítve a 3.1.6.2 Különleges táji 

értékekkel, rekreációs funkciókkal bíró övezetek esetén jelenik meg, amely fejezet a speciális adottságú 

tájegységekre vonatkozik. Ehhez illeszkedően a térség területfejlesztési koncepciójában átfogó célként 

szerepel a természetközeli kultúrtáj fenntartható területhasználattal történő, valamint a világörökségi terület 

környezeti fenntarthatóságot szem előtt tartó fejlesztése. 

A területfejlesztési programban stratégiai célként jelenik meg a világörökségi kultúrtáj védelme, az egyedi 

természeti értékek megőrzése, valamint a turizmusfejlesztés. A különleges táji értékek és rekreáció kapcsán 

számos intézkedés került kialakításra. Ehhez kapcsolódóan kiemelhető a Világörökségi Gondnokság 

működtetése és kapcsolódó világörökségi feladatok ellátása; a világörökségi helyszínek, attribútumok 

megőrzése, turisztikai célú fejlesztése; a természet bemutatását célzó helyszínek kialakítása; erdei iskolák, 

intézmények és szabadidőparkok, ökoturisztikai centrumok és túraútvonalak, kilátópontok kialakítása; 

élményhelyek, témaparkok komplex fejlesztése, szálláshely-, és szolgáltatásfejlesztés, valamint az 

egészségturizmushoz kapcsolódó fejlesztések. 

Kevés olyan terméke van a magyar gazdaságnak, amely oly régóta, változó gazdasági, társadalmi, 

külpolitikai stb. feltételek között megőrizte nemzetközi hírnevét, mint a tokaji borok, kitüntetetten a 

hungaricummá vált aszú. Az elért nemzetközi ismertség, kivívott pozíció fenntartása az erősödő 

nemzetközi versenyben országos értékként és érdekként fogalmazható meg. A tokaji borok az országimázs 

egyik elemét képezték és képezhetik a jövőben is. A bor nem csak ital, de minden kapcsolódó elemében 

kultúra, műveltség, innováció is. 

A Tokaji borvidék korábban is jelentős állami figyelemben részesült, de 2010 óta a borvidékek közül az 

egyik, erőteljes kormányzati támogatásban részesülő térség. Az 1981/2013. (XII. 29.) Korm. határozat (a 

BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzet Program) átfogó módon fogalmazta meg a térség fejlesztési céljait, 

határozta meg a legfontosabbnak tekintett projektjeit, pénzügyi lehetőségeit. A Nemzeti Program 

megvalósításával járó feladatokat a Széchenyi Programiroda kezdte meg, majd a Tokaj Borvidék 

Fejlesztési Tanács vette át. (2015-re mintegy 1,8 Mrd Ft költségvetési fejlesztési célú támogatásról 

rendelkezett a Nemzeti Program.) 2014 februárjától kiemelt területfejlesztési térségként van jelen a magyar 

területi- és területfejlesztési politikában, illetve törvényben. Ez a kiemelés – a szőlő- és borgazdaság 

jelentőségének megőrzése mellett – komplex fejlesztési folyamatokat indított el. 

A borvidék kiemelt térségként való fejlesztése a magyar mezőgazdaság szőlő- és borágazatát érdemi 

módon érinti. Országos legitimáció mellett (a vörösboros borvidékek körében ez nem teljesen elismert) a 

„magyar borok hírvivője és elismertetője” lehet nemzetközi szinten. A Tokaji borvidék az ország jelenleg 

lehatárolt borvidékei (22) közül országosan a legismertebb, nemzetközileg a leginkább elismertebb. (Nem 
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abszolút ez a megkülönböztetés, hiszen a kizárólag vörös bort kedvelők és fogyasztók számára nyílván nem 

ugyanolyan értékrendben jelenik meg.) 

A Tokaji borvidék idegenforgalmi fejlesztései a szőlőre és a borra koncentrálódtak, de éppen az utóbbi 

időszakban erősödtek fel a kulturális, a vízi, a gyógy, a hegyvidéki, és Sátoraljaújhely esetében a sí-

turizmus. 2017-ben a térség kiemelt turisztikai fejlesztési térséggé is vált (1092/2017. (II. 21.) Korm. 

határozat – a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai meghatározásáról és a térségben 

megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról).  

A Tokaj kiemelt turisztikai fejlesztési térség területi lehatárolása (73 település) lényegesen szélesebb, mint 

a Tokaji borvidéké, magában foglalja annak érintkező területeit is. Mind a megfogalmazott uniós (GINOP 

– 7, IKOP -3.2.0), mind pedig a hazai forrásokból meghatározott fejlesztések szélesebb turisztikai kínálat- 

és attrakciófejlesztést szolgálnak. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlesztési koncepciójába szervesen illeszkedik a borvidék komplex 

fejlesztése. Ennek nem csak általában, hanem konkrétan is megjelenő eredményei vannak. A Tokaji 

borvidék kiemelt területfejlesztési térségként való beillesztése (illetve megtartása) az OFTK-ba Borsod-

Abaúj-Zemplén megye szempontjából támogatott, (a megyei önkormányzat elnöke a borvidéki fejlesztési 

tanács tagja), a megye fejlesztési törekvéseibe, stratégiájába és programjaiba szervesesen beépül, illetve 

megjelenik.  

3.1.6.3 Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) 

2014-16 között 95 olyan TDM szervezet működött, amelyben a tagok az együttesen meghatározott 

turizmusfejlesztési célok elérésére összehangolt és közösen finanszírozott akciókat valósítanak meg. A 

turisztikai szervezetek működésének fontos eleme az önkéntesség, ezért az egész országot még nem fedi le 

a helyi, térségi turisztikai szervezetek működési területe, a helyi szereplők körében való elfogadottságuk 

megszilárdítása továbbra is kihívás a turisztikai szereplők számára.  

A gyógyhelyeken, a Balatonnál és egyéb turisztikai fogadóterületeken az önkormányzatok és a 

vállalkozások felismerték az összefogás előnyeit (Miskolc, Harkány, Sopron, Gyöngyös, Hévíz, 

Balatonfüred, Parád, Hajdúszoboszló, Zalakaros, Bük, Eger, Debrecen, Gyula, Sárvár, Mezőkövesd, 

Nyíregyháza, Szigetvár). 

A szabályozás helyett a TDM szervezetek fenntarthatóságának biztosítására más megoldások is 

kínálkoztak. A települések turizmusában pl. potenciális fejlesztési forrást jelentenek az idegenforgalmi 

adóbevételek is. Ez rendkívül fontos kérdés, hiszen a költségvetési törvény alapján 2015-től az állam 

minden 1 forint bevételhez 1,55 forintot juttat az önkormányzatoknak. Nem mindegy tehát, hogy hogyan 

határozza meg a törvény azt a turisztikai célt, amire ez az összeg fordítható. A 2015. évi költségvetésről 

szóló törvényben éppen ezért rögzítettük, hogy az idegenforgalmi adó milyen esetben tekinthető ilyen 

célúnak. Ezek között nevesítettük pl. a helyi/térségi TDM szervezetek működésére és fejlesztésére, a 

településeken található turisztikai vonzerőkkel, szolgáltatásokkal, programokkal kapcsolatos marketing 

kiadások fedezésére történő forrásátadást is. 

A 2014-2020 programozási időszakban a TDM szervezetek bevonására a GINOP Turisztikai fejlesztési 

térségek pozicionálása konstrukció keretében van lehetőség. (A felhívás 2017. augusztus 25-én jelent meg.) 

A turizmusirányításban végbement változások mára azonban új szemléletet vezettek be a desztinációk 

tervezésében, fejlesztésében. Ennek alapjait a 2016. évi CLVI törvény fektette le. Elsők között a Balaton, 

valamint a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség jött létre, a Balaton kiemelt turisztikai 

fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához 

szükséges források biztosításáról szóló 1861/2016. (XII.27.) Korm. határozat, valamint a Sopron-Fertő 

kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések 

megvalósításához szükséges források biztosításáról 1862/2016. (XII.27.) Korm. határozat kihirdetésével. 
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3.1.7 A területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 

3.1.7.1 A leszakadó és szerkezetátalakítási problémákkal küzdő térségek felzárkóztatása 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban 

Az országos szintű fejlesztési, illetve ágazati stratégiákban – bár nem az OFTK-ban megfigyelhető súllyal – 

az elmaradottság és/vagy periférikus terek, mint a fejlesztéspolitika kiemelt térkategóriája általában 

valamilyen formában jelen vannak. Az OP-k esetében fogalmi zavarokat okoz, hogy új, a fejlesztési 

alapdokumentumokban meg nem jelenő megnevezések bukkannak fel, melyek az adott OP belső 

logikájához jól kapcsolódnak, de a fejlesztési tértípusokhoz való viszonyuk néha nem egyértelmű. A 

minisztériumok összefoglaló anyagaiból kiderül, hogy az elmaradott térségek a közlekedés fejlesztése 

(nehéz elérhetőség) – ME, a munkanélküliség csökkentése (hivatkozva a 290/2014. Korm. rendeletre) – 

BM, ill. a melegétkeztetés – EMMI témában kerülnek elő. A periférikus terek a ME Építészeti és 

Építésügyi Helyettes Államtitkárság által a beszámoló összeállításához megküldött anyagában jelennek 

meg hivatkozási alapként a kiegyenlített területi fejlődés, a határmentiség, az aprófalvas térségek 

problematikája kapcsán. A BM e tértípusra a közfoglalkoztatás esetében hivatkozik. A kedvezményezett 

térségek a ME vidékfejlesztés kiválasztási kritériumai a 290/2014. (XI. 26.), valamint a 105/2015. (IV. 23.) 

kormányrendeletekre hivatkoznak, egyes témák pedig célzottan a tanyás térségekre, illetve az aprófalvas 

terekre koncentrálnak. Az NGM adószabályozási kedvezményei kapcsán hasonlóan megjelennek a 

kedvezményezett térségek és települések (részben az SZVZ-khez kapcsolódva). Az NFM a GINOP 3.1.1., 

valamint a VEKOP 1.5. pályázatok térségi preferenciái között szerepelteti a kedvezményezett térségeket és 

településeket. Az EMMI a melegétkeztetésben érvényesíti a térkategóriát. A vízgazdálkodási hatóság és a 

BM egyes feladatok ellátása kapcsán a közfoglalkoztatás e térkategóriában kiemelt alkalmazásában 

kapcsolódik a tértípushoz. A 2014-2016. években a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt településnek 

minősültek a kedvezményezett települések, illetve járások besorolásáról szóló jogszabályok alapján 

kedvezményezett települések. Az IKOP-ban is megjelenik a kedvezményezett térségek csoportja, azzal a 

megkötéssel, hogy az ágazati fejlesztéseket elsősorban a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra Fejlesztési 

Stratégia mentén kell tervezni és végrehajtani. A konkrét kiírások közül legnagyobb számban az EFOP 

pályázati ablakainál jelenik meg a kedvezményezett térségek pozitív diszkriminációja: pl. 1.4.2.-16 (10 

Mrd Ft), 1.5.-17 (2 Mrd Ft – kiírás alatt), 1.5.2.-16 (15 Mrd Ft), 1.5.3.-16 (35 Mrd Ft), 3.9.2.-16 (10 Mrd 

Ft). A TOP 4.2.1.-15 kiírása szintén kiemelten koncentrál a kedvezményezett térségekre, a leszakadó 

térségekre a TOP-4.3.1-15 felhívás nyújt támogatást. A VP is számos felhívásában érvényesíti ezt a 

kategóriát (ld. 2.4. fejezetben). 

A megyei szintű fejlesztési dokumentumok helyzetértékelő és koncepcionális, valamint a programalkotó 

stratégiai részeiben, illetve az integrált területfejlesztési programokban látható, hogy érzékelik a belső 

területi egyenlőtlenségeiket, és a programozás során próbálják azonosítani a leginkább problematikus terek 

sajátos, megoldásra váró akut, illetve hosszabb távon felszámolható gondjait és ezek kezelésére stratégiai 

fejlesztési irányt/irányokat definiálni. Az iteratív tervezési gyakorlat eredményeként a megyei szinten 

megfogalmazott fejlesztési irányok jól harmonizálnak az OFTK által meghatározott prioritásokkal, bár a 

területi fókuszok esetében láthatók eltérések. A megyék közül Győr-Moson-Sopron, Pest és Vas megye 

érvényesítette azon jogát, hogy a megyei közgyűlés kijelölhet ún. regionális szempontból kedvezményezett 
járásokat, amelyek a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben felsorolt kedvezményezett járásokkal azonos 

kedvezményekre jogosultak. A három megye összesen 7 ilyen járást jelölt ki. 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban 

A leggyakrabban alkalmazott területi preferencia kategória a kedvezményezett járások, a VP széleskörűen 

alkalmazza értékelési szempontként, az EFOP és a TOP alapján megvalósuló integrált területi programok is 

érvényesítik. A GINOP az SZVZ kategóriát alkalmazza, speciális konstrukcióval. 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A foglalkoztatás bővítése, a lakosság képzettségbeli szintjének emelése. A Kormány 2016. december 

16-ai ülésén fogadta el a „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” 
című dokumentumot, amely 2030-ig rögzíti a felsőoktatással kapcsolatos stratégiai célokat és speciális 

beavatkozási területeket. A dokumentum deklarálja, hogy az oktatás bármely szintjével kapcsolatban 

alapvető elvárás, hogy támogassa a társadalmi mobilitást. Ebből következően a felsőoktatási 
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intézményrendszer átalakításakor kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az elérhetőség mindenütt, 

de különösképpen a hátrányos helyzetű térségekben biztosított legyen. A felsőoktatáshoz való területi 

hozzáférési különbségek komoly hatást gyakorolnak a továbbtanulási hajlandóságra. A felsőoktatási 

intézményektől távolabb eső területeken a bejárás, illetve lakhatás költségeinek emelkedése révén 

növekednek a tanulmányi időszak potenciális kiadásai. A hozzáférési különbségek komoly társadalmi 

következményekkel járnak, így a kormányzati beavatkozás szükségesnek látszik az egyenlőtlenségek 

csökkentése érdekében. Az EFOP felhívások jelenlegi rendszerébe területi alapú ösztönző nem került 

beépítésre. További kapcsolódó leírás található a 3.5.2. Szakképzés és felnőttképzés, 3.5.3. Felsőoktatás 

fejezetben, 3.6.9. Egyházak szerepe fejezetben 

A BM folyamatosan törekszik arra, hogy növelje a közfoglalkoztatottak képzettségi szintjét, illetve 

elősegítse elhelyezkedésüket a munka világában. A közfoglalkoztatatásba vont alacsony iskolai 

végzettségűek képességfejlesztésének egyik eszköze a munkaerő-piaci képzés. A képzés 

eredményeként a közfoglalkoztatottak új, piacképes szakképzettséget, szakmai tudást szerezhetnek, így 

várhatóan nagyobb eséllyel helyezkednek el a nyílt munkaerőpiacon. 

A hazai és az uniós támogatási szabályokkal összhangban a Külgazdasági és Külügyminisztérium által 

kezelt egyedi kormánydöntéssel nyújtható támogatás (EKD) esetében előnyben részesülnek azok a 

beruházások, amelyek a hátrányosabb helyzetű térségekben valósulnak meg. Ennek megfelelően a 

beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 

tartalmazza, hogy a támogatási döntés meghozatala során figyelembe kell venni a beruházás által 

érintett kistérség elmaradottságát. Az EKD program keretrendszere folyamatosan a piaci igények 

figyelembe vételével kerül módosításra. Legutóbb 2016 folyamán, 2017. január 1-i hatályba lépéssel 

került jelentős módosításra, amely szerint a leghátrányosabb helyzetű megyékben a bekerülési 

kritériumok további enyhítésre kerültek. A gyakorlatban a 2014-2017 évben született 67 támogatói 

döntésből 15 esetben (több mint 20%) kedvezményezett járás területén valósítja meg a vállalkozás 

beruházását, és - vélhetően a 2017-től életbe lépett további könnyítésnek köszönhetően - az idei első 

három támogatói döntés is hátrányos helyzetű térségben született. 

 A térségközpontban elérhető szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztése, illetve méltányos 

elérhetőségének megteremtése. Az EFOP keretében a kedvezményezett járások területén 3 konstrukció 

jelent meg 2016. december 31-éig. Az integrált térségi gyermekprogramok és a humán szolgáltatások 

térségi szemléletű fejlesztésének kerete 15-15 Mrd Ft, a humán szolgáltatások kedvezményezett 

térségeket érintő fejlesztésére 35 Mrd Ft-os keret áll rendelkezésre. Magyarország legalacsonyabb 

komplex mutatóival rendelkező járásainak területi felzárkózását a tervezés alatt álló „Végtelen 

lehetőség” elnevezésű kísérleti program támogatja 2 Mrd Ft keretösszeggel.  

Az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 

térségek” című felhívás kizárólag a kedvezményezett térségekre allokálja a teljes, 35 Mrd forintos 

keretösszeget. A felhíváshoz kapcsolódó fejlesztések végrehajtása során az egyesületek és 

alapítványok, az egyházak, az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok konzorciumi partnerként 

vehetnek részt.  

A 2016 nyarán megjelent TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése” című felhívás előnyben részesíti azokat a beruházásokat, amelyek a kedvezményezett 

járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett 

járásokban vagy a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 

105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett települések egyikén valósulnak 

meg.  

 Közösségépítés, a társadalmi kohézió erősítése, a térségek közösség megtartó erejének növelése. Az 

EFOP 1.3.7. „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő 

tevékenységének bővítésével” című felhívásában előnyt jelentő szempont, ha a támogatott program 

kedvezményezett járásban, fejlesztendő járásban vagy komplex programmal fejlesztendő járásban 

valósul meg. A felhívásban plusz pontban részesülnek a 105/2015 (IV.23.) Kormányrendelet alapján 

társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett és/vagy jelentős 

munkanélküliséggel sújtott települések is. A felhíváshoz kapcsolódó fejlesztések végrehajtása során 

konzorciumi partnerként működhetnek közre az egyesületek, az alapítványok, a nemzetiségi 

egyesületek. Az EFOP-1.7.1-17 „Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok 
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megtörése” című felhívása 7 Mrd Ft keretösszeggel a társadalmi felzárkózást támogatja a területi 

különbségek csökkentése érdekében a kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok 

megtörésével. A nemzetiségi szervezetek a konstrukció megvalósítása során konzorciumi partnerként 

vehetnek részt. 

A VP 6-7.2.1-7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című felhívások előnyt jelentő 

szempontként értékelik, így előnyben részesítik a kedvezményezett járásokat, fejlesztendő járásokat és 

komplex programmal fejlesztendő járásokat. 

A Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága 2015-től látja el 

az EGT, Norvég Alap 07 programterület (Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása 

program) programoperátori feladatait. A 2014-ben lezárult pályázati felhívások keretében a tartalmi 

értékelés szempontjaiban az egyes projektek megvalósítását támogató indokoltságként jelent meg a 

kedvezményezett járások szerinti besorolás. További kapcsolódó leírás található a 3.6.9. Egyházak 

szerepe fejezetben az épített és a szellemi kulturális örökség védelme fejlesztéspolitikai feladatnál. 

 A térségek lakossága számára a mobilitás lehetőségeinek megteremtése a munkahelyekkel jobban 

ellátott és kedvezőbb életkörülményeket biztosító helyszínekre. A megvalósulásról szóló kapcsolódó 

leírás a 3.5.1. Közoktatás fejezetben a minőségi közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés 

biztosítása és a mobilitási feltételek javítása fejlesztéspolitikai feladatnál található. 

Ipari válságterületek fejlesztése 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

Leginkább konkrét feladatok a környezeti kármentesítés kapcsán jelentek meg, hiszen az elmúlt évtizedek 

során a károk területiségét, mértékét viszonylag pontosan sikerült behatárolni. A rekultivációs és 

környezet-rehabilitációs projektek – ha nem is a kívánatos ütemben – de előrehaladtak, a kármentesítés 

eredményei pozitívnak tekinthetők. A szennyezett területek megismerésének, kezelésének, 

nyilvántartásának feladataira létrehozott Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) kiterjed 

mind a szennyező fizet elv alapján, mind pedig az állami felelősségi körben történő kármentesítési 

beavatkozásokra, mely utóbbi a kormányzati feladatmegosztásnak megfelelően ún. tárca-alprogramok 

keretében történik. Az elmúlt húsz év alatt az OKKP keretében eddig közel 580 állami felelősségi körben 

történő kármentesítési intézkedés történt 232 milliárd forint költségvetési forrás felhasználásával. Az állami 

feladatok a kormányzati munkamegosztáson alapuló feladat és teher megosztásával, koordinálásával 

végezhetőek. Az OKKP alprogramjaiban a nemzeti költségvetésből 2012-ben 19,4; 2013-ban 10,1; 2014-

ben 20,7; 2015-ben 10,7 milliárd Ft került felhasználásra, és 2016-ban 12,5 milliárd Ft értékű állami 

felelősségű kármentesítési feladat került tervezésre az érintett társtárcák költségvetési fejezetében. Az 

állami felelősségi körben elvégzendő kármentesítési feladatokra a 2014-2020-as uniós finanszírozási 

programozásban a KEHOP-ban 25,9 Mrd Ft áll rendelkezésre az állami vagyonkezelő szervezetek részére. 

A kármentesítési feladatokat is célzó TOP-ban a barnamezős területek fejlesztésére 22,054 Mrd Ft került 

meghatározásra.  

A szennyezett területek, szennyezőforrások, kármentesítések országos számbavételét szolgáló 

adatszolgáltatás teljesítésére az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) kármentesítési 

információs alrendszere, a FAVI KÁRINFO szolgál. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet írja elő, hogy a kármentesítés minden szakaszára vonatkozóan, az adott szakasz 

elvégzésére kötelezett számára adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn. A szennyezett és károsodott 

területekről szóló ismeretek közzétételében és azok területfejlesztés-politikai hasznosításában ugyanakkor 

sokkal nagyobb lehetőség és kihívás van a jövőre nézve. A felszín alatt a szem elől rejtett környezeti károk 

egy-egy térség fejlesztési potenciálját hosszú távon meghatározhatják, hiába történik vállalkozásfejlesztés 

vagy turisztikai célú beruházás, ha a térségben nem kezelt, ismeretlen környezeti károk vannak aminek 

humánegészségügyi és környezeti kockázata miatt a fejlesztési cél csorbát szenvedhet. 

A gazdaság struktúraváltása több – elsődlegesen gazdaságfejlesztési és területfejlesztési – 
dokumentumban előkerül, de csak az átalakítás kívánatos irányainak megnevezésével (magasabb 

hozzáadott érték termelése, technológia-intenzitás erősítése, high-tech ágazatok súlyának emelése, 
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környezetbarát technológiák letelepítése, környezetvédelmi ipar meghonosítása stb.). Látható, hogy a 

stratégia alkotók próbáltak átemelni sikeres elemeket az európai hagyományos iparvidékek rekonstrukciója 

kapcsán összegyűlt jó gyakorlatokból. Ugyanakkor az ilyen típusú befektetések letelepítésének világos 

térbeli orientációja célzott kedvezményekkel nem valósult meg. 

A térségi ipari válságokhoz kapcsolódó negatív társadalmi folyamatok felszámolása is számos 

dokumentumban előkerül, ám itt már nehéz elkülöníteni e térkategóriára célzottan megfogalmazott 

fejlesztési javaslatokat a társadalmi-gazdasági elmaradottságtól sújtott egyéb térségek fejlesztési 

prioritásaitól. Ezért e dokumentumokban az elmaradottság, mint tágabb térkategória lényegében lefedi az 

ipari válságtérségeket is. 

Baranya megye területfejlesztési koncepciója hangsúlyozza a „felhagyott ipari létesítmények, barnamezős 

területek” jelentőségét a problémák azonosítása során (16. o.). Erre épül a barnamezős iparterületek 

rehabilitációja cél (26. o.), illetve a Területi Célok közül a 2. „Termelési szerkezet átalakítás, gazdasági 

szerkezetváltás Pécs és agglomerációja területén, Komló és térségében”. Látható, hogy a kijelölt fejlesztési 

irány területi fókusza tágabb, mint az OFTK megyére vonatkozó válságterület kijelölése. A programozási 

dokumentumban külön problématérségként jelenik meg Komló és térsége ipari megújulása (16. o.), ám a 

későbbi fejezetben (Területi Célok – 31. o.) ismét a fenti, tágabb térre definiál fejlesztési irányt. A részletes 

fejlesztési programok közül a 2.4. „Befektetés ösztönzést szolgáló akciók megvalósítása” tartalmaz az ipari 

válságtérségre közvetlenül irányuló akciót (… „beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását” … - 59. o.). 

Emellett a 6.2. programban „A térségi elérhetőséget javító közlekedési infrastruktúra fejlesztése” az előző 

szűkítéssel kiemelten kezeli az ipari válságtérségek problematikáját (102. o.). Végül ,a Területi Célok 2. 

pontja a 148-149. oldalakon szintén megjelennek, de nem kizárólag a komlói térségre, hanem a tágabb 

Pécs-Komló ipari zónára vonatkoztatva. 

Nógrád megye területfejlesztési koncepciója a 16. oldalon foglalkozik elsőként a „nógrádi patkó” ipari 

övezetekkel tarkított terének sajátos problémáival. A nemzeti szintű stratégiai dokumentumokhoz való 

kapcsolódást az ipari válságtérségek számára az „Ipari hagyományokon alapuló ágazatok megerősítése” 

fejlesztési prioritás kínálja (21., 22., 24. oldalak). A környezetpolitikai feladatok kapcsán megjegyzi, hogy 

a dokumentum jövőképe szerint „a barnamezős iparterületek folyamatosan revitalizáción esnek át”, ami 

lényegében a környezeti károk alóli mentesítés folyamatát jelenti (31. o.). A 4.2.4. Területi Cél – „Kelet-

Nógrád felzárkóztatása, újraiparosítása” és ennek várható gazdasági hatásrendszere jól végiggondolt (60. 

o.). Ezen belül a barnamezős rehabilitációs program, Salgótarján Integrált Térségi Beruházási Programja, 

valamint a komplex térségi felkészítő és mentor program került az ábrán nevesítésre. A SWOT erősségek 

között az ipari területeken meglévő és a fejlesztések számára rendelkezésre álló szükséges infrastruktúra 

megléte, illetve az elindult térségi tervezési folyamat kerül megemlítésre, ami a válságtérségekre 

vonatkoztatható elsősorban. Végezetül a SWOT gyengeségek között jelenik meg a Koncepció ipari 

válságtérségekre vonatkozó kulcsmondata: „A válság végzetessé lassította az amúgy is lassan haladó ipari 

szerkezetváltást” (76. o.). A területfejlesztési program 5.2. fejlesztési iránya („Urbanizált életterek 

revitalizációja és vonzerejének fejlesztése”) világos területi fókuszt jelöl meg – salgótarjáni és 

bátonyterenyei kistérségek – vagyis a megyét érintő ipari válságtérségeket jelöli meg beavatkozási 

területként (51. o.). Az 5.5. fejlesztési program („Közúthálózat fejlesztése”) több elemében is kapcsolódik 

az ipari válságtérségekhez (53-54. o.).  

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területfejlesztési koncepciója helyzetértékelésében megjegyzi, hogy a 

termelési infrastruktúra alapfeltételei leginkább az ipari parkokban és az iparterületeken állnak 

rendelkezésre (2.2.c. – A termelési infrastruktúra állapota, 49. o.). A térszerkezeti elemek azonosítása (110. 

o. 3.4. fejezet) részeként kiemeli a dokumentum, hogy „A szocialista nagyipari fejlesztések eredménye a 

három jelentős népesség koncentrációjú központtal rendelkező Ózdi, Kazincbarcikai, Tiszaújvárosi 

kistérség. A SWOT Erősségei között jelennek meg (124. o.) az ipari hagyományok és a még fellelhető 

munkakultúra, valamint az infrastruktúrával jól ellátott ipari területek fellelhetősége. a gyengeségek között 

találjuk (123. o.) a jelentős mértékű ipari szennyezést, a kármentesítésre szoruló területek nagy számát. A 

területfejlesztési program a kijelölt fejlesztési irányok közül elsődlegesen az I.4. programban (Üzleti 

infrastruktúra fejlesztése) foglalkozik az ipari válságtérségek problémájával. A 19. oldalon megjelenő 

„Ipari területek kialakítását támogató infrastruktúra kiépítése, fejlesztése, korszerűsítése, egyértelműen 

köthető az ipari válságtérségek megújításra szoruló infrastruktúrájához. A VI. Prioritás – Közlekedés, a 
munkaerő piaci központok elérhetőségének javítása programban kiemelten jelenik meg az „ipari 

területekhez vezető alap-infrastruktúra fejlesztésének megvalósítása. A közlekedésfejlesztésen belül a 38. 
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oldalon külön előkerül a települések ipari területei elérhetőségének javítása, a települési munkaerő 

hivatásforgalmának fejlesztése. Végül a környezeti fejlesztési irányok között jelenik meg (60. o.) az ipari 

központok környezeti kármentesítésére irányuló program. 

Összességében az látható, hogy egyedül Nógrád megyében vették teljes mértékben figyelembe az OFTK 

által használt térkategóriát, a másik két érintett megyében a lehatárolt területhez képest jóval tágabban 

értelmezték a megyei szereplők az ipari válságtérségeket, s a koncepció alkotás és programozás fázisában is 

a saját térkategóriáikat használták. 

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

Ez a térségkategória az operatív programokban nevesítve nem jelenik meg, nincs célzott konstrukció, 

területi preferenciát sem alkalmaznak. 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

Célzott fejlesztési programra nem került sor 2014-2016-ban, az operatív programok ebben a formában nem 

emelik ki a térséget, a kedvezményezett térségekre vonatkozó preferenciák érvényesek. A fejlesztéspolitikai 

feladatok megvalósulása ezért más szakpolitikai intézkedések keretében, azok részeként történik. 

Elsődlegesen gazdaságfejlesztési, környezetvédelmi társadalmi felzárkózási, örökségvédelmi 

szakpolitikákhoz kötődnek (ld. II. kötet 4. táblázat).  

 Környezetbarát technológiák preferálása, bevezetése. Helyi energetikai rendszerek, intelligens 

hálózatok, ipari ökoszisztémák és autonóm ellátási rendszerek fejlesztése. Nem térségspecifikusan, de 

támogatja ezt a célt az I. Ökoinnovációs konferencia, amely az Ökoindustria szakkiállítás kapcsolódó 

eseményeként 2015. október 15-én került megrendezésre. 2012 óta működik a 

http://kornyezettechnologia.kormany.hu honlap a környezet-technológiában és az öko-innovációban 

érintettek számára. A honlap fő célkitűzése a környezettechnológia területén dolgozó kutatók, 

fejlesztők, beruházók rendszeres tájékoztatása a szakmai kezdeményezésekről, eseményekről, pályázati 

lehetőségekről.  

Romák által magas arányban lakott térségek fejlesztése 

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

A társadalmi és területi egyenlőtlenségek mérséklődését szolgáló országos fejlesztési és ágazati 

stratégiákban a „hátrányos/leghátrányosabb helyzetű kistérségek/települések” fogalmai szerepelnek. A 

különböző releváns pályázati programokban pedig a „kedvezményezett járások/települések” térfogalom 

található. A Magyar Nemzeti Felzárkóztatási Stratégia egyetlen ponton hivatkozik a romák által sűrűn 

lakott területekre (50.o.). Kiemeli, hogy komplex térségfejlesztési programok során a romák által sűrűn 

lakott vidéki térségekben fokozott antidiszkriminációs intézkedésekre van szükség.  

A BM a közfoglalkoztatáshoz kötődően külön említi a nagyvárosok peremén a „szegregáció megelőzése a 

hanyatló városrészekben a közfoglalkoztatás eszközeivel” Oroszlányban és Tatabányán megvalósuló 

programot: komplex telep program keretében a közfoglalkoztatás, mint integrációs eszköz megjelenését. A 

romák által sűrűn lakott területekre vonatkozóan a kérdőív visszautal a telep programokon megvalósuló 

közfoglalkoztatásra és új elemként megjelenik a vályogvető program, ami mintaprogramként először 

Gilvánfán valósult meg. 

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

Ez a térségkategória az operatív programokban nevesítve nem jelenik meg, és ebben a megfogalmazásban 

célzott konstrukciót, területi preferenciát sem alkalmaznak. Területi szempontból vidéki térségként, 

kedvezményezett térségként, szabad vállalkozói zónaként kaphat preferenciát, lehet jogosultsági vagy 

kiválasztási szempont. Szegregátumokat a TOP városokban, az EFOP falvakban támogat. Tematikusan a 

társadalmi felzárkóztató programok, roma célcsoportot célzó szociális, oktatási, közösségi programok 

támogatják. 

 

http://okoindustria.hu/
http://kornyezettechnologia.kormany.hu/
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Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A foglalkoztatási helyzet javítása érdekében integrált képzési, foglalkoztatási és szociális programok, 

hagyományos kézműves, kisipari, kreatív tevékenységek felélesztése és termékeik forgalmazásának 

támogatása. A roma népesség visszavezetésével a munkaerő-piacra a térbeli kirekesztődés csökkentése, 
felszámolása.A közfoglalkoztatás a roma lakosság társadalmi integrációja érdekében az oktatás 

eszközrendszerével is segítséget nyújtott az elmúlt években. Így 2012-2015 között a TÁMOP 2.1.6. 

projektben a többszörösen hátrányos helyzetben lévő roma célcsoport közül 38 567 fő került a képzési 

programba, amely az összes bevont közfoglalkoztatott 22%-nak felel meg. 2016-tól a GINOP-6.1.1. 

kiemelt projektben a – még nem véglegesített – 2016. év végi adatok alapján a képzésbe összességében 

bevontak száma 34 560 fő, melyből 12 618 fő vallotta magát roma nemzetiségűnek. 

 A szociális- és lakáskörülmények javítása, környezeti infrastruktúra-rendszerek kialakítása és hatékony 

működtetése, telep-rehabilitációk, és az ebben valófoglalkoztatás támogatása.A telepszerű lakhatási 

körülmények között élőkre irányuló komplex programok a 2014-2020 közötti uniós programozási 

időszakban három operatív program támogatásával indulnak. A TOP-ból a városi rangú településeken 

és azok külterületein, a VEKOP-ból Pest megyében városi és nem városi rangú településeken a 

szociális város-rehabilitációs intézkedések keretein belül, az EFOP-ból a nem városi rangú 

településeken, illetve vadtelepeken.  

A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. ( XI. 26.) Korm. rendelet következtében a 

telepprogramok felhívásaiban (pl. az EFOP-1.6.2-16 „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex 

programokkal” című felhívás) többletpontot kapnak a kedvezményezett járásokból érkező pályázatok.  

A romák által magas létszámban lakott településeken több közfoglalkoztatási program is irányult a 

szegregáció felszámolására, roma telepek megszüntetésére, a lakhatás biztosítására (Ld. telep-

rehabilitációs programok az OFTK 3.1.4.1 A város- és várostérség fejlesztési prioritásai és szempontjai 

c. fejezetben.) 

Vályogvető közfoglalkoztatási program: A Baranya megyei Gilvánfán a falukép 2013 tavaszán az 

ormánsági elszegényedést tükrözte. A házak többsége teljes felújításra szorult, illetve csak a házak 

lebontása és új építése jelenthetett megfelelő megoldást, így önálló „Vályogvető” közfoglalkoztatási 

mintaprogram keretében Gilvánfán 8 db 42 m
2
 alapterületű, komfortos, szociális családi ház épült a 

település roma lakossága számára, 20 fő közfoglalkoztatásával. A Kormány döntése szerint a program 

tapasztalataira és sikereire alapozva indokolt volt a mintaprogram kiterjesztési lehetőségének 

áttekintése a szegregátumok felszámolásával összefüggésben. A mintaprogram kiterjesztésének 

lehetőségeit áttekintettük, amelynek eredményeképp 2014. évben megvalósulhatott a „Vályogvető” 

közfoglalkoztatási mintaprogram a Kormány által támogatni kívánt országos kiterjesztés keretein belül. 

A Gilvánfai mintaprogram alapján országosan kiterjesztett program célja közfoglalkoztatás keretében 

olcsó és természetközeli építőanyag (vályog), illetve bontott tégla felhasználásával szociális családi 

házak építése a települések roma, illetve nehéz körülmények között – úgynevezett szegregátumokban – 

élő lakossága számára. 

3.1.7.2 Speciális gazdasági övezetek kialakítása 

Az OFTK speciális gazdasági övezetek alatt „növekedési és felzárkóztatási térségeket” és „speciális 

gazdasági övezeteket” említ, de fejlesztéspolitikai feladatokat nem rendel hozzájuk.  

A területi cél/térség megjelenése a stratégiákban, programokban: 

Szabad vállalkozási zónák 

A szakpolitikai stratégiák zöme nem foglalkozik a szabad vállalkozási zónákkal. BM, az EMMI, az FVM, 

az NKFIH, a Környezetvédelmi Hatóság, az NFM és az NGM, illetve az IKOP IH anyagaiban van 

hivatkozás az SZVZ-re. Ezek közül egyedül az NGM adószabályokra vonatkozó részletes összegzése a 

szabad vállalkozási zónákra vonatkozó kedvezményrendszere használja a hivatkozott térkategóriát. Ennek 

forrása 100%-ban hazai forrásból finanszírozott, egy része vissza nem térítendő beruházási támogatásként. 

A program másik lába a munkahelyvédelmi céllal igénybevett adókedvezmény volt. Az egy létrejött 

munkahelyre jutó 2,4-2,5 milliós átlagos támogatási keretösszeg kisebb, mint a kiemelt ipari beruházások 
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nyilvánosságra került 5-12 milliós fajlagos támogatási összege. Ugyanakkor az 1200 településre létrejött 

munkahelyek száma nagyon alacsony, csakúgy, mint a munkahely megtartására igénybe vett keretösszeg. 

A megyei területfejlesztési koncepciók többségében használják a szabad vállalkozási zónák fogalmát, bár 

ennek említése több helyen összemosódott (mind lehatárolásában, mind megnevezésében) a vállalkozási 

övezetekkel. A gazdasági válságban lévő megyék dokumentumaiban (pl. Borsod-Abaúj-Zemplén) előfordul 

olyan kezdeményezés is, hogy az egész megye területét SZVZ-vé lehetne/kellene nyilvánítani, ami 

nyilvánvalóan ellentétes a fejlesztési dokumentumban egyébként hivatkozott kormányrendelet 

szellemiségével. A hármas célrendszer – pénzügyi ösztönzők a beruházások és/vagy a foglalkoztatás 

bővítéséhez, illetve a támogató megyei intézményrendszer megerősítése – megfelel a megfogalmazott 

céloknak. A stratégiai programokban eltérő prioritásokban és eltérő számú programpontban, de általában 

szintén jelen vannak az SZVZ-k, de ezek között leginkább a befektetés ösztönzést célzó intézkedésekhez 

kapcsolódva jelennek meg konkrét támogatási formák (térségre dedikált támogatások, támogatási mérték, 

társasági adókedvezmény, de minimis támogatások maximális kihasználása, amortizációs kedvezmény, 

szociális hozzájárulási adó-kedvezmény), míg a munkahelyteremtési célú programpontok elsődlegesen a 

tartós foglalkoztatás (legalább 3 éves időtartam) ösztönzését tartják elsődlegesnek. Sajátos, hogy az üzleti 

infrastruktúra fejlesztését célzó programok – bár nevesítik az SZVZ térségeit – mégis nagyobb teret 

szentelnek a már működő ipari parkok további fejlesztésének, melyek jelentős része nem a zónába tartozó 

településeken található. A megyei szintű ITP-k általában nem nevesítik a szabad vállalkozási zónákat. 

A növekedési zónákkal kapcsolatban a városok, így a megyei jogúak is elkészítették az Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájukat. Ezt a stratégiát egyeztették az illetékes megye területfejlesztési 

koncepciójával és programjával, a fejlesztésekben térségi dimenzióik érvényességet kaptak (hiszen a 

testületek fogadták el a koncepciókat és programokat). Megtörtént a megyei és a megyei jogú városok 

számára is a 2014-2020 időszakra a fejlesztési források hozzárendelése az EU-s támogatásokból, s azokhoz 

rendelt nemzeti forrásokból az ITP-k keretében. Az uniós TOP forrás mellett indult el a megyei jogú 

városokra vonatkozóan az MVP. 

A területi célt/térséget támogató operatív programok: 

A PM szerint „A hátrányos helyzetű térségek foglalkoztatásának bővítése és társadalmi integrációja” 

funkcionális szempontból együtt kezelt térségekre vonatkozó országos térségfejlesztési kezdeményezés, 

mely térségeket az egyes OP-k saját beavatkozási logikája jelöli ki. A gazdaság- és foglalkoztatás-

fejlesztési beavatkozásokhoz a szabad vállalkozási zónák jogszabályi lehatárolása adja a földrajzi 

lehatárolást. Ennek megfelelően a GINOP a beruházási támogatások fő célkitűzés alatt nevesíti az SZVZ 

tértípusát, de csak a V. fejezetben (Szegénység sújtotta területek) történik meg a definiálásuk, hivatkozva a 

korábban már említett kormányrendeletek által lehatárolt települési körre. Az OP-n belül több témában 

jelennek meg a szabad vállalkozási övezetek, úgymint a modern üzleti infrastruktúra megteremtése; a 

kapacitásbővítési támogatás; az álláskeresők és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása; a termelő és 

szolgáltató vállalkozások támogatása. Az e témákhoz kötődő pályázati kiírásokban az SZVZ területi 

preferálása kötelező érvényű vállalás. 

2014-2020 között a PM-nek megfelelően a GINOP vállalkozási és foglalkoztatási prioritási tengelyében is 

célként megjelenik a szabad vállalkozási zónák fejlesztése. A PM a „különös integrációigényű 

tématerületek” között nevesíti a leghátrányosabb helyzetű térségek fejlesztését, amelyet a GINOP is 

támogat. A PM-ben a GINOP-ból tervezett akciók között szerepel (ERFA finanszírozással) a „szabad 

vállalkozási zónákon keresztüli gazdaságfejlesztés: kkv munkahelyteremtés, befektetés-ösztönzés, 

gazdasági infrastruktúrafejlesztés, térségi gazdaságmenedzsment”. (GINOP konstrukciókban megjelenő 

kedvezményeket részletesebben ld. 2.4. fejezet) 

A 2014-2020-as programozási időszakban a megyei önkormányzatok nagyobb önállóságot kaptak a 

korábbi programozási időszakhoz képest. (Részletesebben ld. 2.4. fejezet.) Ennek részeként a TOP-ban 

meghatározott megyei forráskeret esetében az ITP tervezésekor, illetve a pályázati felhívások értékelési 

szempontjainak meghatározásakor élhettek területi differenciálással. Ez alapján a szabad vállalkozási 

övezetek előnyben részesítését Bács-Kiskun megye alkalmazta a helyi gazdasági infrastruktúra és a 

turizmus fejlesztése, valamint a foglalkoztatási együttműködések elősegítését célzó pályázati 

konstrukcióknál. 
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A VEKOP a kkv-k kapacitásbővítő beruházási támogatásainak általánosan kedvezményezettjei a 

feldolgozóipari kkv-k lehetnek. Ez alól a VEKOP tartalma alapján az SZVZ-ben működő nem 

feldolgozóipari kkv-k jelentenének kivételt, amelyek a feldolgozóipari kkv-hoz hasonlóan vissza nem 

térítendő támogatásra lennének jogosultak (a többi kkv pénzügyi eszközökkel támogatandó). Ez a 

kedvezmény azonban elvi szinten értelmezhető csak, mivel Pest megyében jelenleg nem található SZVZ és 

az Európai Bizottság állásfoglalása alapján újabb kijelölésre a 2014-2020 közötti uniós programozási 

időszakban nem kerül sor. 

A növekedési zónákkal kapcsolatban az uniós fejlesztések a TOP keretében külön forráskeretet biztosítanak 

a megyei jogú városoknak, de ezek a fejlesztések jellemzően a városfejlesztési problémákat célozzák és a 

városhatáron belül valósulnak meg és nem kifejezetten „térségfejlesztést” szolgálnak. Az uniós kiírásokban 

feltűnik a "növekedési zónák" fogalma is a 2014 végén megjelent TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv. konstrukció 

esetén. Itt azonban nem az OFTK-ra, hanem egy másik fejlesztési dokumentumra, az ún. Magyar 

Növekedési Tervre van hivatkozás. 

Fejlesztéspolitikai érvényesülés: 

A speciális gazdasági övezetek egy felzárkóztatási célú típusa a szabad vállalkozási zónák intézménye, 

amelynek feltételeit (létrehozását, működését és a kedvezmények igénybevételét) a Kormány 2013 elején, a 

27/2013. (II. 12.) Korm. rendelettel alakította ki. A rendelet összesen 1 080 települést nyilvánított szabad 

vállalkozási zónává: egyrészt a rendelet a kedvezményezett térségek besorolását rögzítő 311/2007. (XI. 17.) 

Korm. rendeletben meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérségekben található, összesen 903 

települést teljes körűen SZVZ-vé nyilvánítja. Ezen felül a Kormány „terület- és gazdaságfejlesztési, 

valamint foglalkoztatáspolitikai szempontok alapján” további 177 települést is SZVZ-nek nyilvánít, 

amelyeket a rendelet 2. számú melléklete sorol fel.  

Az SZVZ-nek nyilvánított települések súlya a népességen belül hozzávetőleg 17%, a nyilvántartott 

álláskeresők számát tekintve több mint 30%, a működő vállalkozások számát tekintve kevesebb, mint 10%, 

az előállított bruttó hozzáadott értékben kevesebb, mint 7% volt. 2015 év végén az új, - a kedvezményezett 

járások besorolását szabályozó 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet - besorolással összhangban a 27/2013. 

(II. 12.) Korm. rendelet is módosításra került. A módosítás kizárólag a 290/2014. (XI. 26.) Korm. 

rendeletben rögzített, „fejlesztendő” vagy „komplex programmal fejlesztendő” kategóriákba eső járásokban 

található településekkel egészítette ki az SZVZ-nek minősülő települések listáját, a Kormány egyedi 

döntésével szabad vállalkozási zónává minősített települések köre nem változott. A módosítás nyomán az 

eredeti 1 080 településen felül további 122 település vált SZVZ-vé. A bővítés 296 ezer fős lakosságot érint, 

vagyis az SZV-k súlya a teljes magyar népességen belül az eddigi 17%-ról 20%-ra növekedett. A rendelet 

szerint a szabad vállalkozási zónává történő kijelölés határozott időre, 5 évre szól, de a kijelölést a 

Kormány – a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter javaslatára – annak lejárta előtt 

meghosszabbíthatja. 

Gazdaság- és területfejlesztési szempontból a szabad vállalkozási zónáknak a a következőkben van érdemi 

jelentőségük: az SZVZ-k területén működő vállalkozások társasági adó- és szociális hozzájárulási adó-
kedvezményt, illetve kedvezményes költségelszámolást élveznek.  

Költségelszámolás a szabad vállalkozási zónában működő egyéni vállalkozóknál: A 250 főnél kevesebb 

alkalmazottat foglalkoztató, SZVZ-ben működő egyéni vállalkozó bizonyos, korábban még használatba 

nem vett tárgyi eszközeinek beruházási költségét az üzembe helyezés adóévében jogosult egy összegben 

költségként elszámolni. Azt biztosítandó, hogy a kedvezmény igénybe vehető, a szabályban szereplő 

kedvezményezett terület szabad vállalkozási zónára módosult. A jogszabályok biztosították, hogy ez az 

eredetileg a leghátrányosabb helyzetű kistérségek településeire érvényes kedvezményes adózási szabály 

időbeli megszakítás nélkül, változatlan alanyi körben legyen érvényesíthető (a kistérségek megszűnését 

követően) a leghátrányosabb kistérségek bázisán kijelölt SZVZ-k településein. 

A szabad vállalkozási zónában foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető szociális hozzájárulási 
adókedvezmény: 2013. január 1-jétől az SZVZ területén belül működő kifizető az őt az adófizetési 

kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból (szociális hozzájárulási adó) 

adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta, az adott hónapban 
fennálló kedvezménnyel érintett munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények 

összegeként állapítja meg. A részkedvezmény egyenlő a (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 
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százalékával a foglalkoztatás első két évében, 14,5 százalékával a foglalkoztatás harmadik évében 

(kedvezményezett időszak). (2017. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértékének változásával 

összhangban a kedvezmény mértéke is módosul.). A részkedvezmény azon egész hónap tekintetében is 

megilleti a kifizetőt, amelyben a kedvezményezett foglalkoztatás első két éve, illetve harmadik éve véget 

ér. Az adókedvezmény érvényesítésének elsődleges feltétele, hogy a kifizető (munkáltató) működési helye 

SZVZ-ben legyen. 

Egyes, hazai finanszírozású támogatási programokban (így a Nemzet Foglalkoztatási Alapból meghirdetett 

foglalkoztatás bővítési pályázatoknál) a szabad vállalkozási zónákban működő (vagy oda betelepülő) 

vállalkozások az alaptámogatáson és a kiegészítő támogatásokon kívül többlettámogatást igényelhetnek. 

A 2014. évi kkv munkahelyteremtő támogatás a szabad vállalkozási zónákban: Annak érdekében, hogy az 

SZVZ-be települjenek a beruházások, a vállalkozások az 1,5 millió Ft/új munkahely alaptámogatáson (nem 

regisztrált álláskereső személy esetében) felül kiegészítő támogatást igényelhettek. Ezen kívül az alábbi 

kiegészítő támogatásokra lehetett pályázni, külön-külön, illetve halmozottan: amennyiben a beruházás 

hátrányos helyzetű kistérségben, településen valósult meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy 

amennyiben a beruházás leghátrányosabb helyzetű kistérségben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségekkel azonos elbánásban részesített településen valósult meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft. 

Amennyiben a beruházás SZVZ-ben valósult meg, az előző két pontban meghatározott kiegészítő 

támogatáson kívül új munkahelyenként további 400 ezer Ft. Az SZVZ-k hátrányos és leghátrányosabb 

helyzetű kistérségekben, illetve településeken jöttek létre. Ezért a zónákban ennek megfelelően az új 

munkahelyenkénti 200, vagy 300 ezer Ft kiegészítő támogatáson kívül további 400 ezer Ft, tehát összesen 

600 (200+400 ezer Ft), vagy 700 ezer Ft (300+400 ezer Ft) kiegészítő támogatás volt igényelhető. A 

pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft, a hátrányos helyzetű kistérségekben, 

településeken, szabad vállalkozási zónákban megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás 

volt igényelhető. A projektenkénti támogatás összege a legalább 250 új munkahelyet - az SZVZ-ből, 

leghátrányosabb helyzetű településekből pályázóknál 150 új munkahelyet - eredményező beruházás esetén 

legfeljebb további 100 millió Ft-tal volt növelhető. A 2014. évi felhívásra benyújtott pályázatok alapján 

407 vállalkozás 5,7 Mrd Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás mintegy 2357 új munkahely 

létrehozásához járult hozzá. 

Munkahelyvédelmi Akció – adókedvezmény biztosítása a szabad vállalkozási zónák esetében: A 

munkahelyek megőrzése, a foglalkoztatás bővítése érdekében a Kormány 2012. július 4-én elfogadta a 

munkahelyvédelmi programot, amely alapján 2013. január 1-jétől lehet igénybe venni a kedvezményeket. 

A Kormány által meghirdetett Munkahelyvédelmi Akció elsődleges célja a munkahelyek megőrzése és a 

hátrányos helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatásának védelme. Ennek érdekében a Kormány a 

foglalkoztatás költségeinek csökkentésén keresztül növeli azoknak a munkáltatóknak a versenyképességét, 

amelyek hátrányos helyzetű, ezért kevésbé versenyképes munkaerőt alkalmaznak. Az SZVZ területén belül 

működő kifizető az őt az adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel terhelő 

adóból adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmény mértéke egyenlő a munkabér, de legfeljebb 

bruttó 100 ezer forint után fizetendő szociális hozzájárulási adó 100 százalékával a foglalkoztatás első két 

évében, továbbá az adómérték 50 százalékával megállapított összeggel a foglalkoztatás harmadik évében. 

A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye 2013-ban 28,5 millió Ft-ot 

jelentett, 2016 novemberéig az adókedvezmény már 465 millió Ft-ot tett ki. 

3.1.8 Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása 

3.1.8.1 A globális és európai térszervező (csomóponti) szerepünk megerősítése 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A határon átnyúló, nemzetközi közúti, vasúti, vízi és légi elérhetőség javítása, különös tekintettel az K-
Ny és É-D hálózati irányokra (TEN-T). M43 (Makó – Csanádpalota OH.): 23,1 km, 2015 júliusában 

került átadásra. 2014-2016 között a Kormány az 1371/2016 (VII.15.) és 1505/2016 (IX.21.) Korm. 

határozatokkal elrendelte: Az M30 autóút Miskolc és a magyar-szlovák határ közötti szakaszainak 

építését IKOP forrásból, amely a tervek szerint 2022-re készül el. Az M34 gyorsforgalmi út 

Vásárosnamény és magyar-ukrán határ közötti szakaszának előkészítését 2018-ig a központi 

költségvetésből. Az M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény és magyar-ukrán határ közötti szakaszának 

előkészítését 2021-ig a központi költségvetésből. Az M35-M4 autópálya Debrecen és a magyar-román 



169 
 

határ közötti szakaszainak építését IKOP forrásból, amely a tervek szerint 2019-re készül el. Az M6 

autóút Bóly és a magyar-horvát határ közötti szakaszának előkészítését (megtörtént, a projekt 

megvalósíthatósági tanulmánnyal rendelkezik). Az M70 Letenye és a magyar-szlovén határ közötti 

szakasz 2x2 sávosra bővítését CEF forrásból, amely a tervek szerint 2019-re készül el. Az M8 autóút 

Körmend és a magyar-osztrák határ közötti szakasz 2x1 sávos előkészítését és kiépítését és bővítését 

IKOP forrásból, amely a tervek szerint 2020-ra készül el. Az M15 – M1 és a magyar-szlovák határ 

közötti szakasz 2x2 sávosra bővítése CEF forrásból, amely a tervek szerint 2019-re végére készül el. 

 A Duna és a Tisza belvízi és nemzetközi közlekedésben betöltött szerepének növelése, a bajai, budapesti, 

dunaújvárosi, győr-gönyűi, mohácsi, szegedi kikötők fejlesztése. A Kormány által 2014-ben elfogadott 

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiában (NKIS) megfogalmazottaknak megfelelően, 

a Kormányzati törekvések eredményeképpen a vízi közlekedés fejlesztésére a hazai források mellett 

közösségi források is rendelkezésre állnak. A Kormány 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozata a 2014–

2020-as programozási időszak országos jelentőségű infrastruktúra fejlesztéseit nevesíti, köztük számos 

vízi közlekedést (elsősorban a Dunát) is érintő projektet. Duna hajózási feltételeinek javítása: 4 db CEF 

(EU) támogatású projekt, 5,4 Mrd Ft. Kikötők fejlesztése (IKOP): Győr-Gönyű, Baja, Mohács, Mahart-

Passnave Kft. személykikötők, 13 Mrd Ft. Folyami Információs Szolgáltatás (RIS): 3 db CEF (EU) 

támogatású projekt, 5,9 Mrd Ft. Tisza fejlesztése: nemzetközi víziút a Tisza egyezmény szerint, cél a 

Ten-T hálózatba integrálása. 

 A közelebbi külföldi fővárosokkal, nagyobb gazdasági/kulturális központokkal való közúti kapcsolat 

fejlesztése. M43 Makó – Csanádpalota, országhatár. 2015 júliusában átadásra került, amely Arad és 

Temesvár elérhetőségét javította. 2014-2016 között a Kormány az 1371/2016 (VII.15.) és 1505/2016 

(IX.21.) Korm. határozatokkal elrendelte: Az M30 autópálya Miskolctól az ország határig tartó 

szakaszainak építését, amely Kassa megközelítését könnyíti majd meg. Az M35-M4 autópálya 

Debrecentől az országhatárig tartó szakaszainak építését, amely Nagyvárad megközelítését könnyíti 

majd meg. Az M6 autóút Bólytól az országhatárig tartó szakaszának, amely Eszék megközelítését 

könnyíti majd meg. Az M8 autóút Körmend és a magyar-osztrák határ közötti szakasz 2x1 sávos 

előkészítését és kiépítését IKOP forrásból, amely Graz megközelítését könnyíti majd meg. Az M15 – 

M1 és a magyar-szlovák határ közötti szakasz 2x2 sávosra bővítését, amely Pozsony megközelítését 

teszi majd gyorsabbá. 

 A nagy áteresztőképességű, nehéz tehervonatokkal járható vasúti fővonal-hálózati elérhetőségének 

javítása, valamint nemzetközi feladatokat is ellátó regionális logisztikai központok fejlesztése. Lásd a 

„határon átnyúló, nemzetközi közúti, vasúti, vízi és légi elérhetőség javítása, különös tekintettel az K-

Ny és É-D hálózati irányokra (TEN-T)” c. pont. 

 A vasúti közlekedés fejlesztésének szükségessége, a szomszédos államok együttműködésének 

igénye.2014 és 2016 között a TEN-T törzshálózati folyosókon (CNC) az alábbi fejlesztések fejeződtek 

be:- A 41. számú vasútvonal Dombóvár és Kaposvár közötti 31 km-es pálya, valamint a kaposvári 

állomásépület felújítása. A 80. számú vasútvonal Nagyút és Mezőkeresztes-Mezőnyárád, valamint 

Bodrogkeresztúr és Sárospatak közötti pályájának felújítása 41, illetve 24 km hosszban. A 100. számú 

vasútvonal Szolnok és Püspökladány közötti 77 km-es szakaszának fejlesztése. A 120. számú 

vasútvonal Gyoma és Békéscsaba közötti 37 km-es szakaszának felújítása. Békéscsaba és 

Székesfehérvár vasútállomás vágányhálózatának és épületeinek komplex fejlesztése. 2014 és 2016 

között az alábbi TEN-T CNC-s vasútfejlesztéseket rendelték el: A 40a. vasútvonal Kelenföld és 

Pusztaszabolcs közötti szakaszának EU átjárhatósági műszaki előírások (TSI) szerinti átépítése CEF 

forrásból. A 80a. vasútvonal Rákos és Hatvan közötti szakaszának EU TSI szerinti átépítése, IKOP és 

CEF, valamint Keleti pályaudvar – Kőbánya-felső állomás között harmadik vágány kiépítése CEF 

forrásból. Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése CEF forrásból. CEF és IKOP forrásból a 

GSM-R rendszer törzs- és átfogó TEN-T hálózati szakaszainak kiépítése  2510km, az I. ütemben le nem 

fedett szakaszokon (1575/2016 (X.19.) Korm. határozat). A 100. számú vasútvonal Püspökladány és 

Debrecen közötti szakaszának EU TSI szerinti átépítése és Debrecen állomás részleges átépítése. 

Jelenleg a megyeszékhelyek közül a 46. számú vasútvonalon lévő Szekszárd és a 81. számú 

vasútvonalon lévő Salgótarján nem kapcsolódik a villamos vasúti hálózatba. Ezen vonalak villamosítása 

középtávon sem tervezett. 
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 A határ menti kapcsolatok erősítése, a komáromi és párkányi új hidak, Ipoly-menti hidak megépítése, a 

kisebb átkelők, kompok fejlesztése a Duna és a Dráva mentén. A 2014-2016-os időszakban megkezdte 

működését az Esztergom és Párkány közötti teherkomp, emellett elrendelésre került a komáromi Duna-

híd építése, amely a tervek szerint 2020-tól lesz használható. 

3.1.8.2 A többközpontú fejlődés elősegítése 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

Ld. további közlekedéssel összefüggő feladatok. A fejlesztéspolitikai feladatok a közlekedésfejlesztési 

szakpolitikai intézkedések keretében valósulnak meg. 

3.1.8.3 A beszállítói hálózatok ösztönzése 

A magyar feldolgozóipari kkv-k és nagyvállalatok termelésének és exportjának jelentős részét a beszállítói 

termékek adják, kimutatható továbbá, hogy minden iparágon belül termelékenyebbek azok a vállalatok, 

amelyek beszállítói termékeket gyártanak. A beszállítói tevékenység tehát segíti vállalkozásainkat a 

versenyképességet biztosító tudás megszerzésében. 

A GINOP keretében 2016 augusztusában jelent meg a Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és 
középvállalkozások támogatását célzó felhívás 20 Mrd Ft-os keretösszeggel. A felhívás célja a kkv-k 

beszállító képességének javítása és a beszállítói tevékenységet végző kkv-k számának növelése, az 

integrátor vállalattal közös együttműködésük révén. A felhívás része, hogy a nyertes integrátorok vállalják, 

hogy képzési-tanácsadási, szervezetfejlesztési tevékenységgel fejlesztik a konzorciumban részt vevő 

beszállító(ka)t. 

A hatékony és termelékeny kkv szektor megteremtését célzó intézkedések keretében induló mentorálási 

tevékenység kiemelt célcsoportját is a beszállító, külpiacra lépő kkv-k jelentik.  

Az Irinyi Tervhez kapcsolódóan 2016 folyamán további beszállítói fejlesztési programok kerültek 

előkészítésre. Ezen programok célja a hazai tulajdonú, alacsony hozzáadott értékű termékstruktúrával, és 

gyenge jövedelmezőséggel működő magyar tulajdonú cégek bekapcsolása a magasabb hozzáadott értéket 

teremtő termékek fejlesztésébe, gyártásába, továbbá a termelékenység növelése az ipar 4.0-technológiák 

alkalmazásával.  

3.1.8.4 A foglalkoztatási központok elérhetőségének javítása 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 Az integrált, egymást kiegészítő vasúti és autóbusz közlekedés kialakítása. A Kormány 1667/2012. 

(XII. 20.) határozatával kiemelt járműipari központtá nyilvánított Nyugat-Pannon Járműipari és 

Mechatronikai Központot hivatásforgalmú kiszolgálása részeként - a szentgotthárdi Opel gyár 

Zalaegerszegről történő elérhetősége érdekében 2014. október 1-től kezdődően a ÉNYKK Zrt. és a 

GYSEV Zrt. együttműködésével Zalaegerszeg/Szombathely- Körmend- Szentgotthárd viszonylatában 

új, integrált közlekedési rendet vezettek be egy viszonylati kombinált bérlet létrehozásával együttesen. 

 Közvetlen elsőrendű közúti (főút vagy gyorsforgalmi út) és vasúti kapcsolat kialakítása a 

megyeszékhelyek között. A Kormány a 2014 augusztusában elfogadott Nemzeti Közlekedési 

Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiában kiemelt célként határozta meg a megyeszékhelyek gyorsforgalmi 

úti elérhetőségének megteremtését. Szombathely bekötése 2016 októberében megvalósult, amikor 

átadásra került az M86 Csorna-Hegyfalu közötti szakasza. A Kormány Magyarország rövid- és 

középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról 

szóló 1505/2016 (IX.21.) Korm. határozat keretében döntött: Salgótarján bekötéséről a 21. sz. főút 2x2 

sávosításával 2019-ig IKOP támogatásból. Eger bekötéséről az M25-tel 2020-ig IKOP támogatásból. 

Szolnok M4-gyel történő bekötéséről 2021-ig központi költségvetési forrásból, Békéscsaba M8-M44-

sel történő bekötéséről 2022-ig központi költségvetési forrásból, Kaposvár bekötéséről az R67-tel 

2021-ig IKOP támogatásból, Zalaegerszeg bekötéséről 2022-ig központi költségvetési forrásból, 

Veszprém bekötéséről az IKOP támogatásból tervezett várpalotai elkerülők befejezésével. A Szeged–

Hódmezővásárhely közötti tram-train rendszer tervezés alatt áll. A Szeged–Makó közötti vasúti 

elővárosi közlekedés fejlesztése, az új közúti-vasúti Tisza-híd megépítése a távlati tervekben szerepel. 
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Kormányhatározat alapján munkacsoport alakult Kecskemét elővárosi vasúti közlekedésének 

fejlesztésének vizsgálatára. 

 A határ menti közlekedési kapcsolatok kiépítése, fejlesztése. A 2014-2016-os időszakban az alább új 

kapcsolatok kerültek átadásra: Rédics és Göntérháza közötti összekötő út, Kercaszomor-Szomoróc - 

Domonkosfa közúti kapcsolat, Felsőszölnök és Kétvölgy közötti összekötő út, Alsószölnök - 

Farkasdifalva közúti kapcsolat, Esztergom és Párkány közötti teherkomp és kapcsolódó utak, 

Zemplénagárd - Nagytárkány közúti kapcsolat, Abaújvár - Kenyhec közti Hernád-híd és közúti 

kapcsolat, az M43 Csanádpalota - Nagylak autópálya kapcsolat, a régi Röszke - Horgos határátkelőhely 

újranyitása. 

3.1.8.5 Hatékony és fenntartható helyi és agglomerációs mobilitás 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása:  

 A városi közösségi közlekedés fejlesztése, intermodális csomópontok, P+R, B+R parkolók kiépítése. Az 

európai uniós forrásból megvalósítandó kötöttpályás projektekről, a rendelkezésre álló forrásokról és az 

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről 

szóló 1691/2016 (XI.29.) Korm. határozat 8 intermodális személyszállítási csomópont (Kelenföld, 

Debrecen, Kaposvár, Nyíregyháza, Miskolc, Székesfehérvár, Tatabánya-Bicske és Eger) fejlesztéséről 

döntött. 

3.1.8.6 Speciális településhálózati típusok eltérő kezelése 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

Ld. további közlekedéssel összefüggő feladatok. A fejlesztéspolitikai feladatok a közlekedésfejlesztési 

szakpolitikai intézkedések keretében valósulnak meg. 

3.1.9 Térszerkezeti és térhasználati elvek 

Az OFTK fejezet célja a területfejlesztési tervezés és a területrendezési tervezés között összhang 

biztosítása. A fejezet fejlesztéspolitikai feladatokat nem nevesít, alapelveket, szempontokat rögzít a 

rendezési tervekben megjelenő, megjeleníthető tértípusok szerint. Az alapelvek érvényesítése elsődlegesen 

a területrendezési tervekben, azokon keresztül történik. 

3.1.9.1 Természeti erőforrásaink védelme 

Védendő természeti értékek 

Az alapelvek érvényesítése elsődlegesen a területrendezési tervekben, azokon keresztül történik. 

Tájfenntartó mezőgazdaság, mezőgazdasági termőterületek 

A célt a „3.1.7.1 Különleges táji értékekkel, rekreációs funkciókkal bíró övezetek” fejezetben szereplő 

beavatkozások szinte kivétel nélkül támogatják, így a területrendezés eszközei közül az országos ökológiai 

hálózat övezetének, valamint a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének 

létrehozása és kijelölése. Közvetetten támogatja, de a későbbi beavatkozásokat megalapozza az „A 

közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai 

Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” 

című projekt, amelynek keretében elindult az ország tájkarakter alapú térképezése, tipizálása, a tájkarakter-

védelem közép- és hosszú távú eszközrendszerének meghatározása. 

A vidéki térségek fenntartható fejlődéséhez elengedhetetlen a megélhetés életfeltételeinek a biztosítása, 

melynek legértékesebb területei lehatárolásra kerülnek a területrendezési tervekben. A beépítésektől való 

korlátozás szabálya vonatkozik a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületekre, de ennél szigorúbb 

szabályozást (beépítésre szánt terület kijelölésének teljes tilalmát) tartalmaz a törvény a kiváló termőhelyi 

adottságú erdőterületekre. Míg a mezőgazdasági területek kiterjedése alapvetően nem növelhető, addig az 
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erdőterület gyarapítható erőforrás, mely jelentősen hozzájárul a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak 

mérsékléséhez is. 

Erdőterületek térségi szemléletben 

Az erdőtelepítésre javasolt területek térségi övezetként lehatárolásra kerülnek a kiemelt térségi és a megyei 

területrendezési tervekben. A területrendezési tervek területi lehatárolással és érvényesítési szabályaikkal 

nagy mértékben hozzájárulnak hazánk erdősültségének növeléséhez. 

Ásványkincs-gazdálkodás térségi szemléletben 

A területrendezési tervek térségi övezeteiben azok a területek kerülnek lehatárolásra, melyek megőrzése a 

fejlesztéspolitika számára is megkerülhetetlen. Így az ásványkincsekben rejlő stratégiai tartalékok területi 

lehatárolását tartalmazza az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete.  

A klímaváltozás hatásai által legerősebben érintett övezetek, és a vízgazdálkodás 

A térség megjelenése a fejlesztési stratégiákban, programokban 

A klímaváltozás által leginkább érintett területek, mint térségtípus, nem jelenik meg az országos és ágazati 

fejlesztési stratégiákban. Ugyanakkor az éghajlatváltozás és a klímaérzékenység több dokumentumban is 

szerepet játszik. A Nemzeti Vidékstratégiában a klímaváltozás témája integráltan jelenik meg. Az adaptáció 

fontossága végigkíséri a dokumentumot, kiemelve, hogy a magyar vidékpolitikának fokozottan fel kell 

készülnie az éghajlati szélsőségek következményeire, elsősorban az árvízkockázatok, a növekvő 

vízhiány/aszály és az erdőgazdálkodás kapcsán. 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program: alapvetően a 

területfejlesztés és a környezetvédelem kapcsolatában tesz említést a klímaváltozásról, jelezve, hogy a 

településtervezésnek fel kell készülnie a klímaváltozás kihívásainak kezelésére. A Nemzeti Fenntartható 

Fejlődés Keretstratégiában a klímaváltozás globális külső tényezőként szerepel, megemlítve a területi 

szempontok fontosságát, az eltérő térségekre önálló fejlesztési célok megfogalmazásának kiemelésével. A 

Nemzeti Aszálystratégiában az aszály területi eloszlásáról készített térkép szerepel, amelyet a Pálfai-féle 

Aszály Index alkalmazásával készítettek. Aszályossági zónákat határoztak meg, tehát kiemelik a területi 

differenciálás fontosságát, és a kormányzati feladatok közé javasolják, hogy készüljön az érintett 

területekre külön cselekvési program, végrehajtási utasítás és új támogatási rendszer. Nemzeti 
Erdőstratégia: az erdőket és az erdőgazdálkodást érintő kihívások közé sorolja a klímaváltozást. A 

dokumentum a mitigációhoz való hozzájárulást, valamint az erdős területek adaptációjának szükségességét 

szintén megemlíti. Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia külön fejezetben foglalkozik az éghajlati 

sérülékenység területi értékelésével, amelynek regionális összehasonlításra alkalmas számszerűsítése 

elsődleges prioritás. A Stratégia járási szintre kidolgozott sérülékenység-vizsgálatot vesz alapul, amelynek 

célja az egyes területek esetében az éghajlatváltozás hatásaival szembeni veszélyeztetettség bemutatása és 

összehasonlíthatóvá tétele. A klímaváltozás által érintett térségek elsősorban a vízgazdálkodással, valamint 

az aszállyal összefüggésben kapnak szerepet. Maga a térkategória tehát nem, mint fejlesztéspolitikai 

szempont szerepel, hanem az OFTK célrendszere és területisége a globális éghajlatváltozás révén 

jelentkező ágazati kihívások formájában követhető nyomon. A dokumentum aláhúzza, hogy a klíma-

sérülékenység területi eltéréseiből fakadó különböző támogatáspolitikai szempontokat integrálni kell a 

2014-2020-as időszakra készülő ágazati és vidékfejlesztési programokba. Szükséges a területi szintű 

mitigációs és adaptációs intézkedéscsoportok megjelenítése, amelyekre a pályázatok során magasabb 

támogatásintenzitás, többletfinanszírozás juthat. 

 A természetes vízrajzi viszonyokhoz közeli területhasználatok, művelési módok terjedésének 

támogatása, a vízellátás biztonságának növelése érdekében, a vízvisszatartás és a víztakarékos 

technológiák alkalmazása az agráriumban, az iparban és a lakosság körében egyaránt. A globális 

éghajlatváltozás maga után vonja a szélsőséges időjárások kialakulását, és ezzel együtt-járóan az 

aszályos, illetve bel- és árvizes területek kialakulását. A területrendezési tervekben szabályozásra 

kerültek a kockázatok által leginkább érintett területek. A kedvezőtlen hatások által legerősebben 

érintett területek közül a belvízveszélyes területek övezete, valamint a földtani veszélyforrás 

területének övezete feltételekhez kötött beépítési lehetőséggel, a nagyvízi meder övezete a beépítésre 

szánt terület kijelölésének tilalmával került lehatárolásra. 2017. június 30-ig ajánlott megyei 

övezetként, a továbbiakban egyedileg választható övezetként – a települések által meghatározott 

szabályozással – van mód a térségi árvízi kockázatkezelési terület övezetének lehatárolására is.  
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Az OTrT tartalmazza a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú 

szükségtárolókat, valamint egyéb vízkár-elhárítási célú tározókat, biztosítva a településrendezési 

eszközökön keresztül a területet a későbbi megvalósításra. 

 Térségi vízgazdálkodási tervek készítése vagy felkészítése a változó adottságokra, az aszályos és 

csapadékos időszakokat egyaránt kezelni képes, integrált és környezetbarát, kisléptékű vízgazdálkodási 

fejlesztések, ideiglenes- és vésztározók fejlesztése és komplex tájgazdálkodási hasznosítása. A VKI-vel 
összhangban a térségi vízgazdálkodáshoz igazodó, a területi fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő 

integrált vízgazdálkodási rendszerek fokozott figyelembe vétele a gazdaságfejlesztésben. A TOP 

támogatja a csapadékvíz-gazdálkodást. A projekteknek már a korszerű, komplex szemlélettel kell 

műszaki megoldást tartalmazniuk.  

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság egy előrejelzésen alapuló országos aszálymonitoring rendszer 

kidolgozását tűzte ki célul, a vízhiány kárelhárítást a meglévő vízkárelhárítási védekezési rendszerbe 

integrálva. Ennek keretében 2016. év során kidolgozásra került egy új aszályindex (Hungarian Drought 

Index, HDI). Kiépítésre került egy, a későbbiek folyamán bővítendő, 16 állomásból álló 

aszálymonitoring rendszer és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra. A tartósan vízhiányos helyzet 

(területek és időszak) az aszályindexek alapján kerül meghatározásra aszálykörzetek szerint, amelyet a 

vízgazdálkodásért felelős miniszter közleményben tesz közzé.  

Magyarországon 2016-ban átadták a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszert (a 

továbbiakban: NATéR). A NATéR segíti a változó környezeti hatásokhoz igazodó természeti-, 

társadalmi- és gazdasági alkalmazkodási döntés-előkészítést, döntéshozást és tervezést. Közvetlenül 

támogathatja a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megvalósulását, felülvizsgálatát és 

értékelését az alkalmazkodási és szemléletformálási törekvésekre vonatkozólag. 

 Az öntözés kiterjesztése a meglevő infrastrukturális hálózatra építve, de csak a termésbiztonság 

növelése érdekében. Előterjesztés készült 2016 decemberében a Kormány részére az Öntözésfejlesztési 

Stratégia megalkotására vonatkozó kormányhatározatra, amelyet a Kormány valószínűsíthetően 2017-

ben tárgyal. A kormányhatározat elfogadását követően kerül sor az Öntözésfejlesztési Stratégia 

elkészítésére több tárca részvételével.  

Egy országos tározó program előkészítése érdekében 2015-ben megkezdődött a nyilvántartott tározó 

létesítési lehetőségek felmérése és az öntözési igények alapján történő elemzése a NAK, OKF, MVH 

bevonásával, amelynek eredményeként 447 db sík- és dombvidéki tározási lehetőségről készült 

nyilvántartás.  

Kulturális örökségi térségek 

2014-ben elkészült "A magyarországi natúrparkok szakmai koncepciója. Szakmai és szervezeti-működési 

keretek meghatározása" című dokumentum, majd 2015-ben, „A magyarországi natúrparkok fejlesztési 

koncepciója 2015-2030” című dokumentum. 2015. április 15-én a Körösök Völgye Natúrpark már ezen 

irányelvek mentén kapta meg a natúrparki cím használatához való hozzájárulást. 

Az épített örökségünk legértékesebb, nemzetközi jelentőségű területei a világörökségi és világörökségi 

várományos területek, melyeket országos övezetként határol le az OTrT. Területükre a kezelési tervükben 

lévő célok figyelembevétele vonatkozik. A kulturális örökség hazai értékeinek lehatárolása és 

használatának szabályozása a településrendezési eszközökben történik. 

Turisztikai értékek és adottságok 

A turisztikai szakterületi kormányhatározatokkal kiemelt turisztikai fejlesztési térségeket jelölt ki: Balaton, 

Sopron-Fertő, Tokaj-Felső-Tisza-Nyírség. Ld. turizmusfejlesztés szakpolitikai intézkedéseknél. 

A helyi adottságokra épülő turizmus fejlesztéséhez a területrendezés a kerékpárút-hálózat kijelölésével járul 

hozzá, mely hálózat a turisztikai szempontból jelentős adottságokkal bíró térségeket köti össze. A hálózat 3 

eleme (6-os jelű Duna mente, 11-es jelű Tisza mente és a 13-as jelű Dunántúli határ menti EuroVelo 
kerékpárút) az európai hálózat részeként, nemzetközi vonatkozású. Több eleme keresztülhalad a hátrányos, 

periférikus helyzetű, aprófalvas térségeken (pl.: 2. Északkeleti határmente-, 3. Kelet-magyarországi-, 5. 
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Dél-alföldi-, 9. Dunántúli határ menti kerékpárút), mely hozzájárulhat a helyi (falusi, öko) turizmus 

megindításához.  

3.1.9.2 Térhasználati, területhasználati elvek, ajánlások 

Általános térhasználati elvek 

Az OFTK a kormányzati fejlesztéspolitika és a területfejlesztés stratégiai céljait, és középtávú feladatait 

jelöli ki, és – többek között – a területrendezés irányának is keretet ad. Az OFTK-ban meghatározott 

térhasználati, területhasználati elvek, ajánlások a megyei területrendezési tervekben érvényesülnek és több 

területhasználati elv szolgál iránymutatásul a településrendezési tervezés számára. A beszámolási 

időszakban nem került sor – egy megyei terv kivételével – a megyei területrendezési tervek módosítására, 

azonban az OTrT átmeneti rendelkezései a településrendezési eszközök számára iránymutatást adnak a 

törvényben lévő tartalom érvényesítése érdekében. 

Az OFTK legfontosabb térhasználati elve az okszerű és takarékos területhasználat, melyet az OTrT 

foganatosít azáltal, hogy Szerkezeti Tervében meghatározza az egyes térségi területfelhasználási 

kategóriákat, az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét, valamint – 

a térségi szabályzatban – elhelyezkedésük és a tervhierarchiában való érvényesítésük feltételeit. A 

területfelhasználási kategóriák között országos szinten megkülönböztetésre kerülnek az erdőgazdálkodási, 

mezőgazdasági, vegyes területfelhasználású, települési, vízgazdálkodási és építmények által igénybe vett 

térségek. Az erdőgazdálkodás térség lehatárolása során kiemelt cél volt a meglévő erdőterületek megóvása, 

illetve az erdősültségnek a Nemzeti Erdőtelepítési Programban célul kitűzött mintegy 600 ezer hektárral 

történő növelésének elősegítése. Az erdőterületek növelése hozzájárul a klímaváltozás kedvezőtlen 

hatásainak mérsékléséhez is. A vegyes területfelhasználású térség kijelölésével a terv nagyobb szabadságot 

ad a megyei (és áttételesen) a települési önkormányzatok számára, lehetőséget biztosítva a helyi fejlesztési 

szándékoknak is.  

A takarékos területhasználat elvének érvényesítése tekintetében megjelenik a települési térség területi 
kiterjedésének korlátozása, a települések összenövésének megakadályozása. E jelenség – helyzetéből 

fakadóan – erőteljesen a Budapesti Agglomeráció területét érinti. Ezért kerültek a BATrT 2011. évi 

módosításakor a törvénybe az erre irányuló korlátozó szabályozások.  

Az OTrT-ben meghatározásra kerül az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli 

rendje, melynek rendszerét a megyei területrendezési tervek és a településrendezési eszközök kiegészítenek 

térségi és helyi elemekkel, biztosítva, ezáltal az infrastrukturális rendszerekhez való biztonságos 

hozzáférést minden térség számára. Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi 

építmények körét a közlekedés, energetika, vízgazdálkodás és hulladékgazdálkodás vonalas és pontszerű 

létesítményei képezik. 

Az OTrT kiemelt figyelmet fordít a fenntartható fejlődésre, valamint a területi-, táji, természeti, ökológiai 

és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, az erőforrások védelmére. Ezt biztosítják a térségi övezetek, 

amelyek a természet-, föld-, víz-, világörökség-, táj-, hon-, nyersanyag-védelmi szempontok alapján 

védendő területeket foglalnak magukba, vagy kockázat megelőzés szempontjából kiemelten kezelendő 

területeket, illetve fejlesztési célterületeket jelölnek ki. 

A 2013. évi OTrT lehetőséget adott a megyék számára, hogy a térségi övezeteik mellett ajánlott övezeteket 

is bevezethetnek. Ugyanakkor a rendelettel elfogadásra kerülő megyei területrendezési tervek nem kaptak 

lehetőséget egyedi övezetek és szabályok rögzítésére. Az OTrT 2016. évi módosítása már jelentős 

előrelépés a nagyobb megyei önállóság felé azáltal, hogy lehetővé teszi a megyei területrendezési tervek 

számára, hogy a megye területének természeti, épített környezeti és gazdasági adottságainak védelmére és 

fejlesztésére, a térszerkezet szervezésére, továbbá a területfejlesztési koncepciók és programok 

végrehajtására egyedileg meghatározott övezeteket is kijelölhetnek. Ezzel támogatja a területrendezés a 

helyi erőforrásokra épülő, a helyi identitást erősítő helyi gazdaság fejlesztését. 

Az OFTK részletes térhasználati és területhasználati elvek közé sorolja a tisztább, természetes környezet, 
egészséges társadalom megőrzésének célját, melynek elérését a területrendezés a táji-, természeti és 

kulturális értékek, valamint az egyéb természeti erőforrások védelmét szolgáló övezeti lehatárolásokkal és 

szabályokkal szolgálja. E területeket a fejlesztések kijelölésénél figyelembe kell venni. 
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Az érzékeny területek terhelésének elkerülését biztosítja a közlekedési hálózat megfelelő kialakítása. Külön 

hangsúlyt kapott a tervezés során – a természetvédelmi tárcával való folyamatos egyeztetések 

eredményeként – a természeti szempontból értékes területek elkerülése, valamint a településeket terhelő 

tranzit-forgalom kiváltása település-elkerülő szakaszok kijelölésével. 

Az ország távolabbi, határ menti térségeinek az ország vérkeringésébe való bekapcsolását is biztosító 

közlekedési hálózat lehetőséget teremt az elmaradott térségek felzárkóztatására. Az utazási idő 
csökkentésével biztosítható gyorsabb elérhetőségük, ami – egyéb erőforrások bevonása mellett – 

hozzájárulhat a helyi adottságokra épülő gazdaság beindításához. 

3.1.10 A területfejlesztés és a területrendezés összehangolása 

3.1.10.1 Az OTrT és a területrendezés a területi tervezésben 

A területrendezési tervek a területfejlesztés környezeti, társadalmi és gazdasági céljaival összehangolt, 

hierarchikusan egymásra épülő, műszaki és ökológiai szempontok alapján elkészített tervek, amelyeknek 

alapvető feladata a térszerkezet meghatározása, és a térségi területhasználat szabályozása. Feladatuk 

továbbá a területfejlesztés lehetőségeinek és korlátainak területi meghatározása a természeti és épített 

környezeti értékek védelmének biztosítása mellett. A területfejlesztésnek és területrendezésnek jól 

körülhatárolt, jogszabályban rögzített feladatai vannak, de az ország területileg kiegyenlített fejlődése 

érdekében a két szakterületnek összehangolt tevékenységként kell azokat értelmezni.  

Az országos területi dokumentumokban fenti elv úgy érvényesült, hogy az OTrT felülvizsgálata figyelembe 

vette az OFTK célrendszerét, ezért az abban megfogalmazott főbb fejlesztési irányok és területi 

célkitűzések megfeleltethetők az OTrT-ben meghatározott távlati térszerkezet kialakításának alapvető 

elveivel, valamint az övezeti rendszer védelmi lehatárolásaival és szabályaival. A területfejlesztést az 

OFTK-ban megfogalmazott specifikus célok elérésében az OTrT-ben meghatározott szerkezeti terv és 

övezetek által segítette a területrendezés. 

Az Országgyűlés 2013-ban fogadta el az OTrT törvény második módosítását. A területfejlesztés és 

területrendezés összehangolását célozta, hogy a két szakág országos szintű terve közel egy időben került 

elfogadásra: az OTrT törvény módosítását 2013 decemberében, az OFTK-t 2014 januárjában fogadta el az 

Országgyűlés. A két tervezés összehangolása érdekében az OTrT törvény az OTrT felülvizsgálatát is a 

korábbi 5 év helyett 7 évben határozta meg. 

A területfejlesztési dokumentumok, a területrendezési, településfejlesztési és településrendezési tervek 

egymáshoz kapcsolódó, jól áttekinthető rendszert alkotnak. A fejlesztés és rendezés esetében is releváns az 

országos, a kiemelt térségi, a megyei és a települési szint. Míg azonban a fejlesztési és rendezési 

dokumentumok között az országos és a megyei szinten egyaránt laza, horizontális kapcsolat mutatható ki, 

addig a rendezési tervek vertikális rendszere ennél jóval szorosabb, a megfeleltetés objektívabb és 

szigorúbb. A tervhierarchia alacsonyabb szintjén lévő tervek kidolgozásához jogszabályokban rögzített, a 

megfelelőség érdekében kötelező előírásokat, lehatárolásokat tartalmaznak a felsőbb szintű területrendezési 

tervek, amelyben az országos elképzelések a kiemelt térségi, illetve megyei szinten keresztül a térségi 

elhatározásokkal kiegészülve jutnak a településekhez. A települési szint az, ahol a két műfaj igazán összeér, 

ahol a fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges területfelhasználás annyira konkrét, hogy az a 

településrendezési tervekben, helyrajzi szám mélységben realizálódik. 

A területrendezési tervek hierarchiájából adódóan a különböző szintű területrendezési terveknek egymással 

összhangban kell lenniük. Az OTrT 2013. évi felülvizsgálata is maga után vonta a kiemelt térségi és a 

megyei területrendezési tervek összhangba hozási kötelezettségét. A beszámolási időszakban azonban az 

OTrT módosítását nem követte a két kiemelt térség, a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének 

és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervének módosítása. Ehhez hasonlóan, a megyei 

területrendezési terveknek a 2013. évi OTrT-vel összhangot teremtő módosítására sem került sor egy 

megye kivételével. 2016-ban Tolna megye módosította a területrendezési tervét, mely – tekintettel az OTrT 

várható módosítására – lényegében a térségi övezetek OTrT-vel való összhangba hozására szorítkozott.  

A beszámolási időszakban és jelenleg is a területrendezési tervek érvényesülését a településrendezési 

eszközök számára az OTrT átmeneti rendelkezései biztosítják, mely szabályok azonban nehézkes és több 

problémát hordozó alkalmazást tesznek csak lehetővé. 
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2014. évben jelentős változás következett be a területrendezési szakterület államigazgatásban betöltött 

szerepe vonatkozásában. Az építésüggyel kapcsolatos új, kormányzati elképzelések megvalósítására a 

területrendezés átkerült a Belügyminisztériumból a Miniszterelnökséghez, hogy az Építészeti és Építésügyi 

Helyettes Államtitkárság szervezeti egységeként – a településüggyel együtt – biztosítsa az új célok 

eléréséhez kapcsolódó feladatok végrehajtását. 

A megvalósítandó célokat az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását 

célzó intézkedésekről szóló 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat jelölte ki, ahol kiemelten a lakossági 

építkezés, valamint a közösségi és nagyberuházások segítése és a gazdaságélénkítő fejlesztések támogatása 

érdekében – az építészet, építésügy, területrendezés és településügy vonatkozásban – az egyszerűsítés, a 

gyorsítás, a rendszerszemlélet, a bürokrácia- és a költségcsökkentés lehetőségei kaptak prioritást. A célok 

elérését biztosítandó program-csomagokat az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá 

kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 

nevesíti, melynek 7. és 9. pontjában kerültek megfogalmazásra az új területrendezési tervrendszer 

létrehozásának feladatai. 

A feladatok között kiemelt szerepet kap a területrendezési tervek hatékonyságának a növelése, a 2014-20-

as európai uniós programozási időszakban megvalósuló fejlesztések elősegítése, területi megalapozása. 

Kiemelt célként szerepel a területfejlesztési dokumentumokkal való összhang erősítése is. 

A fentiek érdekében a Korm. határozat az alábbi fő feladatokat nevesíti: meg kell teremteni a 

területrendezési tervek egy időben történő készítésének és elfogadásának jogszabályi feltételeit és új 

tartalmi követelményeit, összhangban a terület- és településfejlesztési tervezéssel,a területrendezési tervek 

készítéséhez el kell készíteni a településrendezési tervezéssel szinkronban lévő, adattartalmában módosított 

alaptérképet, el kell készíteni az ország és a kiemelt térségek területrendezési tervét, valamint a megyei 

területrendezési tervek készítését koordinálni és finanszírozni kell. 

A Korm. határozat jelentős szerepet szán a fenti feladatokban a térinformatikai alkalmazásoknak, mely a 

tervezés és egyeztetés folyamatának gyorsítását egyaránt biztosítja (egységes digitális alaptérkép, digitális 

egyeztető felület, Nemzeti Fejlesztési Potenciál Térkép megalkotása, Dokumentációs Központ szerepének 

erősítése). 

Fontosabb jogszabályi változások a 2014-2016 közötti időszakban 

2014. évben a területrendezési tárgyú jogszabályok módosítása elsősorban azok pontosítását és 

egyszerűsítését szolgálta. 

Az OTrT törvény 2013. évi módosítása során bevezetésre került a tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezete, mely egységesítette a korábbi országos és térségi tájképvédelmi övezeteket. A 

tájképvédelemre vonatkozó országos szabály ismételten pontosításra került a területi tervek körének 

szűkítésével, valamint a tervek típusához és léptékéhez igazodó feladat-meghatározással. A módosítás 

hozzájárul a fenntartható fejlődés és növekedés, valamint az értékmegőrzés OFTK elv végrehajtásához. 

Ezzel összhangban módosult a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési 

terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 

közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet is, mely definiálta a törvényben 

használt hagyományos tájhasználat és tájjelleg (tájkarakter) fogalmakat. 

A Balaton-törvény 2014. június 1-jétől lehetővé tette a Balaton parti önkormányzatok számára a vízpart-

rehabilitációs tanulmánytervek módosításának kezdeményezését. A balatoni vízpart-rehabilitációs 

szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításával – a jogbiztonság 

megteremtése érdekében – rögzítésre kerültek a módosításhoz szükséges dokumentáció tartalmi 

követelményei, valamint egyszerűsödött a szakmai egyeztetési eljárás folyamata a minimális 

véleményezési idő csökkentésével és a véleményező szervek körének szűkítésével.  

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása során 

egyszerűsödött az országos elem beillesztésének folyamata abban az esetben, ha egy országos elem több 
területrendezési tervet érint. A beillesztésre vonatkozó kérelem egy hatósági eljárás keretében is 

kezdeményezhetővé vált. A módosítás továbbá az elektronikus adatszolgáltatást helyezi előtérbe. 
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2015. évben a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggésben megváltozott a 

területrendezési szakterülettel kapcsolatos feladatok ellátásában részt vevő államigazgatási szervek köre, 

elnevezése. Ez legjobban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési 

tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével 

kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól 

szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendeletet érintette. A területrendezéssel összefüggő kormányzati 

feladatok végrehajtásában, érvényesítésének ellenőrzésében, a tervezés koordinálásában, valamint a 

területrendezési hatósági eljárások lefolytatásában szerepet játszó állami főépítészek a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokba integrálódtak. 

2016. évben került sor a Korm. határozatban foglalt egyes feladatok végrehajtására, melyek a 

területrendezési tervek új rendszerben való elkészítését hivatottak előkészíteni.  

A Tftv. módosítása tartalmazza a területrendezési tervek egy időben történő elkészítésének szükségességét, 

igazodva az európai uniós tervezési ciklus 7 éves periódusához, ezzel biztosítva a területfejlesztési és 

területrendezési tervrendszer összhangjának növelését, a tervek kapcsolatának erősítését. 

Az OTrT törvény módosítása a megyei önkormányzatok területfelhasználásra vonatkozó szabályozási 

önállóságának megteremtésére vonatkozott azzal, hogy a megyei önkormányzatok egyedi övezeteket is 

kijelölhetnek. Ezáltal a helyi sajátosságok, a megye településeket koordináló szerepe jobban érvényesülhet. 

A Balaton-törvény 2016. évi módosítása a balatoni tervrendszer egyszerűsítését szolgálta, mellyel 

megkezdődött a 43 db vízpart-rehabilitációs tanulmányterv terv-rendszerből való kivezetése, egyúttal a 

vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek módosítására irányuló önkormányzati kezdeményezési lehetőség 

megszüntetésével. Új rendelkezésként került a törvénybe, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

beruházások megvalósítását a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek elhatározásai ne hátráltassák. Ezzel a 

módosítás elősegíti a fejlesztések gyorsabb végrehajtását. 

A törvény-módosításokkal összhangban kerül sor a végrehajtási rendeletek módosítására. A szakterület 

2017. évi további feladatait a Korm. határozat jelöli ki. Kiemelt szerep jut a területrendezési tervek 

felülvizsgálatának és módosításának, melyhez a fejlesztéspolitikai irányokat, tartalmi igényeket a velük 

párhuzamosan készülő OFTK jelöli ki. 

3.1.10.2 Az OFTK és az OTrT összhangjának szempontjai 

A két tervezési rendszer összehangolását szolgálja több, az előbbiekben kifejtett intézkedés. Így az OTrT-

ben a megyei önkormányzatok egyedi övezetek kijelölésére szolgáló lehetősége teret adhat a 

területfejlesztési, gazdaságfejlesztési célok érvénesítésének a megyei területrendezési tervekben. Országos 

szinten a 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat jelöli ki elérendő célként a területfejlesztési célok 

hatékonyabb támogatását. Az OTrT 2017. évi felülvizsgálata lehetőséget teremt arra, hogy a 

területfejlesztési célokhoz is jobban igazodó térkategóriák kerülhessenek országos szinten kijelölésre. 

Közvetve pedig az egyes tervek egymásra épülésének, tervezési ciklusaik összehangolásának is szerepe van 

abban, hogy a területfejlesztési és területrendezési tervek jobban összhangba kerülhessenek. 
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3.2 Gazdaságfejlesztési prioritást (specifikus célt) támogató szakpolitikai intézkedések 

3.2.1 A versenyképes, innovatív és hálózati gazdaság megvalósítása cél megvalósítását támogató 

szakpolitikai intézkedések 

3.2.1.1 Foglalkoztatás 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 Aktív munkaerő-piaci intézkedések létrehozása: a 2011. május 1-jén indított „A hátrányos helyzetűek
3
 

foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” (TÁMOP 

1.1.2.-11/1.) kiemelt projekt a Nemzeti Foglalkoztatási Alap előfinanszírozásával 2015. október 31-ig 

folytatódott. A TÁMOP 1.1.2-11/1 kiemelt projekt indulásával párhuzamosan a Közép-magyarországi 

Régióban is ekkor kezdődött meg az azonos célok mentén tervezett TÁMOP 1.1.4-11/1 kiemelt projekt 

(Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban) 

végrehajtása. A TÁMOP 1.1.4 kiemelt projekt megvalósítása 2014. július 31-ig tartott. A projektek 

közvetlen célja a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének segítése személyre 

szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és képzéshez, 

átképzéshez, valamint foglalkoztatáshoz nyújtott támogatásokkal. A TÁMOP 1.1.2 kiemelt projekt 

megvalósítása során kiemelt figyelmet kellett fordítani a romák bevonására, a résztvevők legalább 15%-

ának a magukat romának vallók köréből kellett kikerülnie. A programokba több mint 164 ezer 

álláskeresőt vontak be a kormányhivatalok, akik 89,5%-a sikeresen befejezte egyéni programját. Az 

egyéni program zárását követő 180. napon az összes résztvevő közel 43%-a, a programot sikeresen 

befejezőknek 48%-a volt foglalkoztatott. 2015. IV. negyedévében indultak el a GINOP és a VEKOP 

keretében az „Út a munkaerőpiacra” (GINOP 5.1.1-15 és VEKOP 8.1.1-15) programok, melyeknek 

célja a 25 év feletti álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek 

foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, valamint a 

közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a 

projekt keretében képzésekkel, bértámogatással, vállalkozóvá válási támogatással és személyre szabott 

munkaerőpiaci szolgáltatásokkal segíti az álláskeresőket. A projekt emellett hozzájárul a gazdaság 

munkaerőigényének kielégítéséhez az álláskeresőknek és a munkáltatóknak nyújtott munkaerőpiaci 

szolgáltatások elérhetőségének, minőségének, hatékonyságának javítása révén. A GINOP 5.1.1 

konstrukció 214 Mrd Ft, a VEKOP 8.1.1 pedig 17,4 Mrd Ft keretösszeggel rendelkezik, megvalósítása 

2021. október 31-ig tart. A kiemelt projektek várhatóan több mint 188 ezer 25 év feletti álláskereső 

munkaerő-piaci integrációjának elősegítéséhez, foglalkoztathatóságának javításához járulnak hozzá. A 

25 év alatti nem tanuló és nem dolgozó fiatalok számára az Ifjúsági Garancia Rendszer, valamint azon 

belül GINOP 5.2.1-VEKOP 8.2.1 Ifjúsági Garancia munkaerőpiaci program nyújt segítséget. Az 

Ifjúsági Garancia keretében Magyarország vállalta, hogy a 2015. január 1-jei indulást követően 6, 2016. 

június 30-tól pedig a munkanélkülivé válást követő 4 hónapon belül igyekszik érdemi segítséget 

nyújtani a 25 év alatti nem tanuló és nem dolgozó fiataloknak az elhelyezkedéshez vagy az oktatásba, 

képzésbe történő bekapcsolódáshoz. A GINOP 5.2.1 keretében 174 Mrd Ft forrás áll rendelkezésre, 

amellyel a program 2021. október végéig működtethető. A Közép-magyarországi régióba allokált 5,2 

Mrd Ft keretösszeggel a VEKOP 8.2.1. projekt 2017-2018-ban került megvalósításra. A rendelkezésre 

álló forrásoknak köszönhetően legalább 161 200 25 év alatti fiatal szakképesítésének megszerzéséhez 

és/vagy munkatapasztalat szerzésének támogatására nyílik lehetőség. A GINOP 5.2.4 Gyakornoki 

program az Ifjúsági Garancia rendszer részeként 25,34 Mrd Ft keretösszegből olyan 25 év alatti fiatalok 

munkaerő-piaci tapasztalatszerzéséhez járul hozzá, akik szakképesítéssel rendelkeznek. A GINOP 5.2.5 

„Gyakornoki program- Támogató szolgáltatások” kiemelt projekt keretében 2,2 Mrd Ft keretösszegből a 

szakképzési centrumok konzorciumként országos hálózatot alkotva komplex információs és szakmai 

tanácsadási tevékenységet látnak el, valamint népszerűsítik a gyakornoki programot a fiatalok és a 

vállalkozások körében. Ugyancsak az Ifjúsági Garancia rendszer részeként valósul meg a fiatalok 

                                                   

3
A hátrányos helyzetű emberek célcsoportját az álláskeresők közül az alacsony iskolai végzettségűek, a 

pályakezdő és 25 év alatti fiatalok, az 50 éven felüliek, a gyesről, gyedről, ápolási díjról a munkaerőpiacra 

visszatérők, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, és a tartós munkanélküliséggel 

veszélyeztettek emberek képezték. 
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vállalkozóvá válásának támogatása (GINOP 5.2.2; GINOP 5.2.3), melynek célja a Magyarország 

területén új egyéni- vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 

év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok felkészítése saját 

vállalkozásuk indítására, valamint pénzügyi támogatás nyújtása a jóváhagyott üzleti terv alapján indított 

vállalkozásuk induló költségeihez. Magyarország Kormánya az Európai Unió Bizottságával kötött PM-

ben célul tűzte ki a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérséklését, a megyei és 

helyi emberi erőforrás fejlesztések, a foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés 

támogatását, és a foglalkoztatási szint emelését. A cél elérését a Kormány a megyei és helyi 

önkormányzatokkal, a megyei jogú városok önkormányzataival, a kormányhivatalokkal, illetve a 

foglalkoztatás-fejlesztésben érintett helyi, megyei szereplők együttműködésével tervezi megvalósítani. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében három felhívás került meghirdetésre, 

Budapest és Pest megye kivételével valamennyi megyében: TOP-5.1.1-15 „Megyei szintű 

foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések”, TOP-5.1.2-15 

„Helyi foglalkoztatási együttműködések”, TOP-6.8.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a 

megyei jogú város területén és várostérségében”. A projektek olyan foglalkoztatás és 

gazdaságfejlesztési kezdeményezések, megállapodások, paktumok megvalósítására szolgálnak, amelyek 

célja a gazdasági élet helyi, a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplőinek, az államnak, 

önkormányzatnak, a vállalkozásoknak, valamint a civil szféra képviselőinek összefogása a stratégiai 

célok és az erőfeszítések összehangolása a gazdaság és a munkaerőpiac fellendítése érdekében. A TOP 

keretében közel 100 Mrd Ft összegben, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban meghirdetett támogatási felhívások ezeknek a céloknak a megvalósítására 

szolgálnak. A programok közvetlen célja a megyei, helyi és megyei jogú városi foglalkoztatási 

együttműködések, paktumok képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, 

eredményességük, hatékonyságuk növelése, a foglalkoztatás megyei, helyi szintű bővítése. Célja 

továbbá a keresletnek megfelelő munkaerő biztosítása, az adott térségben munkát vállalni szándékozó 

álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása, nyílt 

munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása. A megyei és megyei jogú városok paktumai esetében a 

támogatási szerződések megkötése megtörtént, a helyi paktumok esetében folyamatban van. Jelenleg a 

paktumszervezetek létrehozása a paktumok stratégia alkotása, a helyzetelemzés, a megvalósíthatósági 

tanulmányok készítése zajlik. A dokumentumok IH által történő jóváhagyása után kezdhették meg a 

paktumok a képzési és foglalkoztatási programjukat, 2017-től. A projektek megvalósításának végső 

határideje: 2021. december 31. A VP esetében számos felhívás többletpontszámban és ezáltal előnyben 

részesíti azon támogatást igénylőket, akik kötelezettséget vállalnak a foglalkoztatotti létszám bővítésére. 

 A munkaerő-kereslet élénkítése és a munkaerő-kínálat minőségének javítása: a kiemelt projektek 

keretében a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat célja a munkaerő-kínálat minőségének javítása. Az 

álláskeresők személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatásokban részesülhetnek és a helyi 

hiányszakmákon vagy munkaerőigényeken alapuló képzésekben vehetnek részt. Részletesen lásd a 

3.5.2. Szakképzés és felnőttképzés fejezetben „Hatékony és rugalmas szakképzési rendszer, amely mind 

a kibocsátás szerkezetében, mind a képzések tartalmában és minőségében megfelel a munkaerő-piac 

igényeinek” fejlesztéspolitikai feladatnál. 

 Rugalmas foglalkoztatási formák előtérbe helyezése. Atipikus foglalkoztatási formák terjedésének 

támogatása: a rugalmas foglalkoztatás ösztönzése kétlépcsős programban valósul meg. A GINOP-

5.3.1.-14 „A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - A munkáltatói átvilágítást 

végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása keretében” című felhívás célja olyan 

szolgáltatók kiválasztása volt, akik a rugalmas, családbarát foglalkoztatás növelése érdekében 

átszervezési tervet készítenek a vállalkozásoknak és nyomon követik e tervek megvalósítását. 2016. 

januártól az érintett kkv-szektor a 2 Mrd Ft keretösszegű pályázat 11 nyertes konzorciumától tudja 

igénybe venni a fejlesztési terv elkészüléséhez szükséges átvilágítási szolgáltatásokat. A GINOP 5.3.2 

„A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - Rugalmas, családbarát 

foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál” 5 Mrd Ft keretösszegű komponensére az 

érintett kkv-k már közvetlenül pályázhatnak 2016. december 1-étől 2018. november végéig. 

 A friss diplomások munkába állásának segítése. Az idősödés kihívásainak kezelése (életkor szerint 

hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés, szemléletváltás megalapozása): a fiatalkori inaktivitás 

csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésre a 2013-2016-os 

években elindult a „Nyári diákmunka” program, amely 2013-ban közel 16 ezer, 2014-ben 24,5 ezer, 
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2015-ben 27,4 ezer nappali tagozatos diák nyári foglalkoztatását támogatta. A program tapasztalatait 

felhasználva 2016-ban ismét elindult a „Nyári diákmunka” program. Míg 2013-ban 1,5 Mrd Ft, 2014-

ben 1,7 Mrd Ft került biztosításra a programra az Nemzeti Foglalkoztatási Alapból, addig 2015-ben a 

megnövekedett igényekre tekintettel 400 millió forinttal emelték meg a kezdeti 1,5 Mrd Ft-os keretet, 

így 1,9 Mrd Ft állt rendelkezésre. A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható 

munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye 

lehetett. A 2016. július 1-jén kezdődő és 2016. augusztus 31-én befejeződő program keretében 

országosan 2900 munkáltatónál 26.200 diák nyári munkavégzését valósította meg 1,9 Mrd Ft 

felhasználásával. A „Nyári diákmunka” program 2017-ben is elindult. A pályakezdő, valamint az 50 év 

feletti álláskeresők az előző bekezdésekben már említett TÁMOP 1.1.2-TÁMOP 1.1.4 és a GINOP 

5.1.1-VEKOP 8.1.1 programokban egyaránt segítséget kaphattak, illetve kaphatnak 

elhelyezkedésükhöz. Az „Út a munkaerőpiacra” programok kiemelt célcsoportjába tartoznak a 25 és 30 

év közötti pályakezdő álláskereső fiatalok és az 50 éven felüliek. A fiatalok önfoglalkoztatóvá 

válásának támogatása a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása program keretében valósul meg. A 

program célcsoportját egyrészt a 18-25 év közötti nyilvántartott álláskereső vagy nem tanuló és nem 

dolgozó fiatalok, valamint a 25-30 év közötti felsőfokú végzettségű, pályakezdő álláskeresők jelentik. A 

program két szakaszban valósul meg: az első szakaszban az 1,1 Mrd Ft keretösszegű GINOP 5.2.2. és a 

„Vállalkozz itthon, fiatal!” program keretében kiválasztásra került régiónként 1-1, megfelelő 

tapasztalattal és referenciákkal rendelkező konzorcium, amely a fiatalok felkészítését végzi. Az 

összesen 3,94 Mrd forintból megvalósuló második komponens (GINOP 5.2.3, VEKOP 8.3.1.) keretében 

az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat 

eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem 

térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett. 

 Az álláskeresők megfelelő támogató szolgáltatásokban és ellátásban részesüljenek a mielőbbi 
elhelyezkedésük és a foglalkoztathatóságuk javítása érdekében. A munkaerő-piacra való visszatérés 

megkönnyítése: az aktív munkaerő-piaci intézkedések között bemutatott uniós forrásból finanszírozott 

programok egyik fontos célja a munkaerőpiacra való visszatérés elősegítésében. A projektek keretében 

biztosított szolgáltatások és a képzéshez, foglalkoztatáshoz nyújtott támogatási lehetőségek ennek 

elérését közvetlenül szolgálják. A munkaerőpiacra való mielőbbi visszatérés, belépés segítése 

szempontjából kiemelendő a korábbiakban bemutatott Ifjúsági Garancia, melynek fontos eleme a tartós 

munkanélküliség megelőzése. 

 Vállalkozások foglalkoztatást segítő működési feltételeinek könnyítése, a szabályozási környezet és az 

adórendszer átalakítása, támogatások hatékony felhasználása. Fókuszpontok: Legális foglalkoztatást 
ösztönző gazdaságpolitika. Mikro- és kkv-k esetében munkahely-teremtési, munkahelyvédelmi 

vállalkozási programok támogatása. Helyi lehetőségekre építő, a helyi munkanélküliek foglalkoztatását 

megszervező helyi és szociális gazdaság megerősödésének támogatása. (A szociális gazdaságban 
tevékenykedő szervezetek kapcsolatának erősítése a profitorientált szektorral, piacképes termékek és 

szolgáltatások nyújtása. A szektor fejlesztéséhez szükséges szakmai támogató tevékenységek indítása, 
finanszírozási eszközök biztosítása.): a GINOP-5.1.2 „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – 

támogató szolgáltatások” elnevezésű kiemelt projektet az OFA NKft. és az IFKA NKft. konzorciumban 

hajtja végre 2,8 Mrd Ft keretösszegből. A konstrukció keretében szakmai tanácsadással segítik a 

társadalmi vállalkozásokat a szervezetfejlesztésben, tevékenységük üzleti és társadalmi 

fenntarthatóságában. A GINOP 5.1.3 pályázati konstrukció keretében 6 Mrd Ft forráskeretre olyan 

egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szövetkezetek nyújthatnak be támogatási 

kérelmet 2016. szeptember 1. és 2018. szeptember 3. között, amelyek rendelkeznek a GINOP 5.1.2 

programban előzetesen értékelt projekttervvel, és vállalják, hogy tevékenységükkel hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatásához járulnak hozzá. 

Az önfoglalkoztatási és családi foglalkoztatási formák támogatása, ösztönzése: a GINOP 5.1.1 és 

GINOP 5.2.1 programok keretében is lehetőség van az álláskeresők vállalkozóvá válásának 

támogatására. Ezen programok keretében a vállalkozni vágyó álláskeresők 6 hónapig a kötelező 

legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatásra jogosultak. 

 A munkaerő mobilitásának ösztönzése: a GINOP 5.1.1 és GINOP 5.2.1 programokban lakhatási 

támogatás adható a munkaerő-piaci programban a lakóhelyüktől távol munkát vállaló résztvevők 

lakhatásához. Ugyancsak ezen programokban támogatott foglalkoztatás esetén a résztvevő és az őt 
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foglalkoztató munkaadó részére a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama alatt megtéríthető a 

munkába járással kapcsolatos helyi és helyközi utazási költsége. A munkáltatók csoportos 

személyszállításra is kaphatnak támogatást a támogatott foglalkoztatás esetén. 

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 A foglalkoztatást érintő eszköz-, illetve program szerkezetű tervezést területi szintű tervezéssel kell 

megalapozni: a foglalkoztatási szolgálat által végrehajtott projektek tervezésekor, a rendelkezésre álló 

források megyei szintű meghatározásakor fontos szempont volt, hogy azokba a térségekbe jusson több 

forrás, ahol a munkaerő-piaci adottságok ezt indokolják. Ennek érdekében a projektre rendelkezésre álló 

forrás a legfontosabb megyei munkaerőpiaci mutatók, és az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben 

résztvevők számának figyelembe vételével került allokálásra. 

További területi szempontok érvényesítése: 

 A 2014. évi kkv munkahelyteremtő támogatásban megjelent szabad vállalkozási zóna 

többlettámogatása: 2014 évben a kkv-k számára - kizárólag hazai forrás alapján - az NGM kezelésében 

lévő Nemzeti Foglalkoztatási Alapból került meghirdetésre a vissza nem térítendő munkahelyteremtő 

beruházási támogatás. (Részletesen ld. 3.1.7.2 Speciális gazdasági övezetek kialakítása fejezetnél.)  

 Munkahelyvédelmi Akció – adókedvezmény biztosítása a szabad vállalkozási zónák esetében: a 

munkahelyek megőrzése, a foglalkoztatás bővítése érdekében a Kormány 2012. július 4-én elfogadta a 

munkahelyvédelmi programot, amely alapján 2013. január 1-jétől lehet igénybe venni a 

kedvezményeket. A Kormány által meghirdetett Munkahelyvédelmi Akció elsődleges célja a 

munkahelyek megőrzése és a hátrányos helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatásának védelme. 

Ennek érdekében a Kormány a foglalkoztatás költségeinek csökkentésén keresztül növeli azoknak a 

munkáltatóknak a versenyképességét, amelyek hátrányos helyzetű, ezért kevésbé versenyképes 

munkaerőt alkalmaznak. 2013-tól 2017 májusáig a versenyszférában összesen 544,4 Mrd Ft 

munkahelyvédelmi kedvezményt vettek igénybe a foglalkoztatók (2013-ban 97 Mrd Ft, 2014-ben 124,7 

Mrd Ft, 2015-ben 135,5 Mrd Ft, 2016-ban 142,1 Mrd Ft, 2017 májusáig 45,2 Mrd Ft). 2017 májusában 

a munkahelyvédelmi kedvezmények az üzleti szférában több mint 898 ezer munkavállaló 

foglalkoztatásához nyújtottak segítséget csaknem 9,2 Mrd Ft összegben. A kedvezménnyel 

foglalkoztatott munkavállalók száma 3 ezer fővel (0,3%-kal) nőtt előző év azonos időszakához 

viszonyítva, a kedvezménytömeg pedig a szociális hozzájárulási adó kulcsának csökkentése és a 

kedvezmények egységesítése miatt elmarad előző év azonos időszakától. 2016 novemberében a 

munkahelyvédelmi kedvezmények az üzleti szférában 913,4 ezer munkavállaló foglalkoztatásához 

nyújtottak segítséget 12,1 Mrd Ft összegben, mely 2015 novemberéhez viszonyítva 0,4 Mrd Ft, illetve 

mintegy 34,3 ezer fő növekedést jelent. 

 A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye: az SZVZ területén belül 

működő kifizető az őt az adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel terhelő 

adóból adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmény mértéke egyenlő a munkabér, de legfeljebb 

bruttó 100 ezer forint után fizetendő szociális hozzájárulási adó 100 százalékával a foglalkoztatás első 

két évében, továbbá az adómérték 50 százalékával megállapított összeggel a foglalkoztatás harmadik 

évében. A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye bevezetésétől 2017 

májusáig a versenyszférában összesen 1160 millió forinttal csökkentette a munkáltatók költségét. (2013-

ban 28,5 millió forinttal, 2014-ben 161 millió forinttal, 2015-ben 296 millió forinttal, 2016-ban 465 

millió forinttal, 2017 májusáig 209 millió forinttal.) 2013-ban 28,5 millió Ft-ot jelentett, 2016 

novemberéig az adókedvezmény már 415 millió Ft-ot tett ki. 

Hazai fejlesztési források az OFTK szakpolitikai és területi céljaival összefüggő felhasználása: 

A hazai aktív munkaerő-piaci eszközök, valamint a Start-munkaprogram (közfoglalkoztatás) a Nemzeti 

Foglalkoztatási Alap (NFA) finanszírozásával valósulnak meg. A hazai programok tekintetében az NFA 

foglalkoztatási alaprésze biztosította a szükséges forrásokat, 2014-ben 27 Mrd Ft, 2015-ben 14 Mrd Ft, 

2016-ban 16,2 Mrd Ft állt rendelkezésre. Az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott kiemelt 

projektek az NFA előfinanszírozásával működhettek és működnek jelenleg is. 2015-ben EU-s elő- és 

társfinanszírozás előirányzat keretében összesen 37 Mrd Ft került felhasználásra, 2016-ban pedig 50 Mrd 

Ft-ot fordított Magyarország a 2014-2020-as időszak munkaerő-piaci programjainak előfinanszírozására. 
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2015. október 31-ig a Nemzeti Foglalkoztatási Alap előfinanszírozásával folytatódott „A hátrányos 

helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” 

(TÁMOP 1.1.2.-11/1.) kiemelt projekt. Az előfinanszírozás tette lehetővé már 2015 folyamán is az Ifjúsági 

Garancia munkaerő-piaci program (GINOP 5.2.1.) valamint az Út a munkaerőpiacra (GINOP 5.1.1) 

kiemelt projektek elindítását. 

A forrásfelhasználás a következő OFTK szakpolitikai célokhoz kapcsolódik: Aktív munkaerő-piaci 

intézkedések létrehozása; A munkaerő-kereslet élénkítése és a munkaerő-kínálat minőségének javítása; Az 

álláskeresők megfelelő támogató szolgáltatásokban és ellátásban részesüljenek a mielőbbi elhelyezkedésük 

és a foglalkoztathatóságuk javítása érdekében, a munkaerőpiacra való visszatérés megkönnyítése, A 

munkaerő mobilitásának ösztönzése. 

3.2.1.2 Gazdasági versenyképesség 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 Adócsökkentés a vállalkozásokat közvetlenül érintő adók, majd pedig a foglalkoztatásra rakódó adó- és 

járulékterhek fokozatos csökkentésével. Az adónemek, adóeljárások és az adóadminisztráció radikális 

egyszerűsítése: 2017. január 1-jétől egységesen 9 százalékra mérséklődött a társasági adókulcs a korábbi 

10 illetve 19 százalékos kulcsról. A kis-és középvállalati réteget célzó kisvállalati adó kulcsa a korábbi 

16 százalékról 2017. január 1-jétől 14 százalékra, 2018. január 1-jétől 13 százalékra mérséklődik. 

 A nemzeti intézmények, az állami és piaci szervezetek, a közösségi és egyéni kezdeményezések új 

integrációjának megteremtése: a Kormány a gazdaság stabilizálása, majd növekedési pályára állítása, 

illetve az államháztartás konszolidálása után kiemelten fontosnak tartja a versenyképesség javítását, 

ezért 2016 őszén úgy döntött, hogy létrehozza a Nemzeti Versenyképességi Tanácsot, amely 

véleményezi a magyar gazdaság versenyképessége szempontjából releváns kezdeményezéseket, és 

egyúttal javaslatokat fogalmaz meg a gazdasági versenyképességet javító kormányzati beavatkozásokra. 

 A kkv-k piacra jutását támogató, segítő, előkészítő kereskedelmi vállalatok létrehozásának ösztönzése: 

részletesen Ld. 3.2.1.12 kkv-k, befektetés ösztönzés fejezet 

 Az elektronikus kereskedelembe való bekapcsolódás feltételeinek támogatása: a magyar online 

kiskereskedelmi forgalom erősítése érdekében elkészült a Kereskedelmi Főosztály gondozásában a 

Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégia, amely 2017-ben elfogadásra került.  

A területi prioritásokkal összefüggő szakpolitikai intézkedések: 

 Különleges, területi alapú versenyképességet javító intézkedések bevezetése (Speciális gazdasági 

övezetek): a Kormány – átfedésben a kedvezményezett térségek kijelölésével – összesen 1202 települést 

szabad vállalkozási zónává nyilvánít a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben 5 éves időtartamra, amelyek 

az operatív programok releváns pályázataiban (GINOP) előnyt élveznek, továbbá adó- és 

járulékkedvezmények is segítik e kedvezőtlen társadalmi-gazdasági helyzetű településeken működő 

vállalkozások boldogulását, fejlődését. Ezen kedvezmények az ország népességének 20%-át érintik. 

Részletesebben ld. a 3.1.7.2 Speciális gazdasági övezetek kialakítása fejezetnél. 

 Az elmaradott térségek versenyképességének javítása: 2014-ben a korábbi kistérségi besorolást felváltva 

besorolásra kerültek a kedvezményezett járások a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelettel. A 

kedvezményezett járások különböző kedvezményeket kaphatnak a fejlesztéspolitika (pl. GINOP, VP) 

keretében, vagy egyéb szabályozási kedvezmények formájában. Részletesebben ld. a 3.1.7.1 A 

leszakadó és szerkezetátalakítási problémákkal küzdő térségek felzárkóztatása fejezetnél. 

 Nagyvárosi térségek közép-európai, európai szintű versenyképességének megteremtése: a Modern 

Városok Program keretében a magyar kormány megállapodást köt 23 megyei jogú városunkkal. A 

megállapodások célja, hogy ezek a városok a XXI. század nyertesei, a magyar vidék fejlődésének 

zászlóshajói legyenek, és a jövőben a legsikeresebb és legmodernebb európai városok közé tartozzanak. 

Részletesebben ld. a 3.1.4.2 A többközpontú városhálózat-fejlesztés fejezetnél. 
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3.2.1.3 Ipar horizontális és átfogó fejlesztése 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A gazdasági szerkezeten belül a kiemelt nemzetgazdasági ágak, így az élelmiszeripar, az energetika, a 

biotechnológia, az egészségipar, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés kiemelt hangsúlyt kap: az 

Irinyi Terv elfogadása után a kiemelt stratégiai ágazatok mindegyikében elkezdődött a szükséges iparági 

stratégiák kidolgozása. A stratégiai ágazatokon belül azonosítottunk olyan iparágakat, melyek célzott 

fejlesztésével gyors eredményeket lehet elérni. Ilyenek lesznek a mezőgazdasági gépgyártás, az 

általános beszállítói ipar, az acélipar és a vegyipar fejlesztési tervei. Elfogadásra került a Kötöttpályás 

Járműgyártás Cselekvési Terv, és a Nemzeti Autóbuszgyártás Cselekvési Program, valamint a 

zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához szükséges fejlesztési koncepció. 

 A hazai kkv-k minél nagyobb részarányt tudjanak lefedni az ide települő multinacionális nagyvállalatok 
beszállítói hálózatából: az Irinyi Terv fő célkitűzésének elérésére 2016-ban elindult az „Irinyi Terv 

iparstratégiai támogatási program”, 2 Mrd Ft-os költségvetési keretösszeggel. A támogatási program 

célja azon tőkehiányos, a Terv által kiemelt ágazatként azonosított ágazatokba tartozó kkv-k 

fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a 

növekedéshez. A forrás olyan projektek támogatására szolgált, melyek más forrásból nem 

finanszírozhatók, s az Irinyi Tervben azonosított stratégiai ágazatokban valósulnak meg, továbbá a 

felsorolt ágazatokban megvalósuló innovációs partnerség kialakítására irányulnak. Az előirányzat 

terhére támogatható tevékenységek elsősorban új ismeret vagy technológia hasznosítása, jelentős 

újdonság és szellemi hozzáadott értékű termék fejlesztése, gyártásba adása, ipari innováció, az Ipar 4.0-

alapú gyártástechnológiák meghonosítása. 

A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek 

megvalósítását támogatja még a GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési 

kapacitásainak bővítése konstrukció is. Az Irinyi Terv végrehajtásához kapcsolódóan elkezdődött a 

Beszállítói Cselekvési Terv kidolgozása, mely alapján a stratégiai ágazatokban jelentős szerepet játszó 

multinacionális cégek, mint integrátorok bevonásával és a részükre már beszállító, vagy a program 

keretei között kiválasztott kkv-k fejlesztésével valósul majd meg a beszállítói szektor fejlesztése. 

Beszállítói támogatásokkal kapcsolatban a továbbiakat ld. 3.2.1.12 kkv-k, befektetés ösztönzés 

fejezetnél. 

 A foglalkoztatottság bővítése azon gazdasági ágazatokban, amelyekben nagy tömegeknek munka 

biztosítható, mint pl. a járműipar, az elektronika, a textilipar, a logisztika, a turizmus, az építőipar vagy 

a mezőgazdaság: Ld. 3.2.1.1 Foglalkoztatás fejezetnél. 

 A munkaerő fejlesztése: megfelelő szakképzési kurzusok bevezetése, a duális képzés továbbfejlesztése, 

tehetséggondozás, valamint a nyelvi képzés kiemelt fejlesztése. Ld. 3.5.2 Szakképzés és felnőttképzés 

fejezetnél. 

 Az ipari szereplők KFI tevékenységének támogatása: az ipari szereplők KFI támogatása elsősorban az 

NKFIH által kezelt pályázatok segítségével valósul meg, de ezt a célt szolgálja a 2016-ban elindult 

Irinyi Terv iparstratégiai támogatási program is. 

 Exportorientált tevékenységek fejlesztése, vállalkozások exporttevékenységének ösztönzése: Ld. 3.2.1.11 

Külkereskedelem-külgazdaság fejezetrésznél. 

 Zöld gazdaságfejlesztés: az ipari technológiai fejlesztéseknél az energia-, víz és anyagtakarékos, kisebb 

szállítási igényű, hulladékhasznosítást segítő megoldások támogatása: Ld. 3.8.2 Klímapolitika és 

energiabiztonság (kifejezetten ipari technológia-fejlesztésre vonatkozó részt nem tartalmaz). Nincs 

olyan konstrukció, ami ezt célzottan támogatná, de egyes pályázatok (pl. kkv-k beruházás-támogatása 

GINOP) esetében a kötelező vállalások, indikátorok, támogatási jogcímek (Megújuló energia 

termeléséhez nyújtott beruházási támogatás) szintjén megjelenik az energiahatékonyság, energia-

megtakarítás, megújuló energiák használatának szempontja.  
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3.2.1.4 Autó- és járműipar 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A közép- és felsőfokú műszaki szakképzés összekötése céges képzéssel, a valódi igényeket kielégítő 

képzés érdekében: az egyetemek és az ipari szféra közti kapcsolat erősítésének, a közép- és felsőfokú 

valódi igényeket kielégítő műszaki szakképzésnek fontos eleme lesz a zalaegerszegi járműipari 

tesztpálya lehetőségeinek kihasználása, valamint a Kötöttpályás Járműgyártás Cselekvési Tervben és a 

Nemzeti Autóbuszgyártás Cselekvési Programban meghatározott járművek fejlesztése. 

 A beruházás-ösztönzés az adminisztrációs, adózási és ipari parki könnyítések, foglalkoztatás kereteinek 

rugalmasabbá tételével: (NGM Jövedelemadók és Járulékok Főosztály) A társasági adóból igénybe 

vehető fejlesztési adókedvezmény esetében a jelenértéken legalább 3 Mrd Ft értékű beruházások 

esetében az adózó választhat, hogy legalább 50 fővel (korábban 150 fő) vagy a minimálbér 

háromszázszorosával (korábban hatszázszoros), a jelenértéken legalább 1 Mrd Ft értékű beruházások 

esetében 25 fővel (korábban 75 fő) vagy a minimálbér százötvenszeresével (korábban háromszázszoros) 

növeli a foglalkoztatását, illetve bérköltségét, eleget téve jogszabályi kötelezettségének. A kis- és 

középvállalkozások legalább 500 millió forint értékű beruházásai tekintetében az előírt követelmény 

kisvállalkozások számára minimum 5 főre (10 helyett) vagy a minimálbér tízszeresére (huszonötszörös 

helyett), középvállalkozásnál 10 főre (25 helyett) vagy a minimálbér huszonötszörösére (ötvenszeres 

helyett) csökken. Az alacsonyabb határértékeket először a 2017. január 1-jét követően benyújtott 

bejelentésekben, illetve kérelmekben szereplő beruházások esetén lehet alkalmazni. Új kedvezményként 

jelenik meg, hogy a 2017. január 1-jét követően megkezdett, energiahatékonysági célokat szolgáló 

beruházások elszámolható költségét társasági adókedvezményként lehet igénybe venni. Az 

energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás olyan, az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. 

törvény szerinti energiahatékonyság növekedését eredményező beruházás, amely révén a végsőenergia-

fogyasztás csökkenését eredményező energia megtakarításra kerül sor. Az adókedvezmény mértéke az 

elszámolható költség legfeljebb 30 százaléka, de legfeljebb jelenértéken 15 millió euró. A mértéket a 

kisvállalkozások 20, a középvállalkozások 10 százalékponttal tovább növelhetik. Az ipari parkok az 

Európai Unió gyakorlatában és hazánkban is olyan ipari területek, melyek célja, hogy az adott ország és 

azon belül egy-egy térség iparának mozgatórugói legyenek, jelentős mértékű munkahely-teremtéssel 

járuljanak hozzá az adott város vagy térség fejlődéséhez. Az ipari parkok vonzó befektetési környezet 

megteremtésével és emelt szintű szolgáltatás nyújtásával, korszerű telephely kialakításával növelik a 

vállalkozások versenyképességét. A betelepült vállalkozások az infrastruktúra és egyéb szolgáltatások 

közös használatával csökkentik saját költségeiket, a termelő vállalatok és a beszállítók összekapcsolásán 

alapuló rendszer növeli a hatékonyságot és az ipari park cím birtokában közösen tudnak pályázni pl. 

bizonyos források elnyerésére. A Korm. rendelet részletesen szabályozza az ipari park cím elnyerésének 

kritériumait, azokat a kötelezettségeket, melyeket az ipari park cím viselőjének teljesítenie kell a 

betelepülő vállalkozások számát és az ipari park vállalkozásai által foglalkoztatottak létszámát illetően. 

A jogszabály lehetővé teszi „Ipari Park” illetve „Tudományos és Technológiai Park” címre történő 

pályázat benyújtását. Az „Ipari Park” és a „Tudományos és Technológiai park” cím elnyerésére irányuló 

pályázatra folyamatosan lehet pályázni. A címet elnyert szervezet az erről szóló értesítés kézhezvételtől 

jogosult a cím viselésére. 2017-ben a 197 ipari park az ország méretéhez képest mennyiségileg 

elegendő, a területi eloszlásuk megfelelő volt. Majdnem minden nagyváros közelében létezik vagy 

fejlesztés alatt áll a helyi értékekre és külföldi beruházók befektetési hajlandóságára alapuló ipari park. 

Átlagosan 32 vállalkozás működik egy ipari parkban, ami növekedést jelent az előző évi adathoz képest 

(átlagban 26 vállalkozás parkonként). Az adatot szolgáltató parkok vállalkozásai összesen 106.358 főt 

foglalkoztatnak, ipari parkonként átlagosan 1587-et. Az ipari parkok átlagos területe 92 ha, az átlagos 

betelepítettség 52,69%, tehát az ipari parkok többsége rendelkezik még beépíthető területtel. Az ipari 

parkok jellemzően eladják területüket (75%), a területek mindössze 25%-át adják bérbe. Az ipari parkok 

árbevételből származó export aránya átlagosan 34%, ami megközelítőleg megegyezik az előző évben 

mért 34,2%-kal. 2017-ben tíz „Tudományos és Technológia Park” címmel rendelkező ipari park volt 

Magyarországon. 

 A kiemelt járműipari központok támogatása, további fejlesztések elősegítése: az Irinyi Tervhez 

kapcsolódóan elkészült a Kötöttpályás Járműgyártás Cselekvési Terv és a Nemzeti Autóbuszgyártás 
Cselekvési Program. 
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 Kötöttpályás Járműgyártás Cselekvési Terv: A hazai kötöttpályás a járműállomány heterogén és nagyon 

elöregedett, a járműállomány megújítása sürgető közlekedéspolitikai célkitűzés. A modernizációs 

törekvésekből származó kereslet hazai forrásból történő kielégítése pedig jelentős iparpolitikai 

célkitűzésnek tekinthető. A Cselekvési Terv fókuszában az áll, hogy az iparág hazai szereplői 

felkészültek, versenyképesek legyenek az ismert, rövid- és középtávú igények kielégítésére. 

 Az elektromos járművek fejlesztésének támogatása. Az 1487/2015. (VII. 21.) Korm. határozattal 

elfogadásra került a Jedlik Ányos Terv, amely az elektromobilitás magyarországi elterjesztését célozza. 

A napjainkban rendelkezésre álló technológiák kompromisszum nélkül kiválthatóvá teszik a belsőégésű 

motoros gépjárműveket számos felhasználási területen, pl. a városi, elővárosi közlekedés területén. 

Ezzel nagymértékben csökkenthető nemzetgazdaságunk fosszilis energiahordozó-igénye, ami növeli az 

ország energiabiztonságát, és a fosszilis energiahordozó-import terén előnyösebb tárgyalási pozíciót 

biztosít. Magyarországon az elektromobilitás elterjesztése teljes összhangban áll az általános 

energiapolitikai irányvonallal, elősegíti az energiastratégiai célok megvalósítását. Már középtávon is 

elérhető az a cél, hogy a magyar vállalkozások által előállított, az elektromobilitáshoz kapcsolódó 

termékek minél magasabb hozzáadott értéket tartalmazzanak. Az infrastruktúrát használó járművek 

terén is előremutató fejlesztések zajlanak hazánkban (vállalati és egyetemi kutatóműhelyeken), melyek 

elsősorban a közösségi közlekedés igényeinek kiszolgálására koncentrálnak. 2017-ben egy olyan 

vállalat volt, mely rendelkezik saját fejlesztésű, elektromos meghajtású, típusbizonyítvánnyal 

rendelkező autóbusz-prototípussal és több fejlesztés a késői szakaszba lépett. A közösségi közlekedés 

mellett kiemelt szerepe lehet az olyan, speciális jármű-fejlesztéseknek, mint a 2014 szeptemberében a 

Debreceni Egyetem műszaki karán kifejlesztett és bemutatott elektromos kukásautó. A Balatonon 

évtizedek óta tiltott a belső égetésű motorral szerelt vízi járművek használata, mely okán napjainkban 

közel 100 elektromos hajtású hajó üzemel, melyek fele magyar fejlesztés nyomán megvalósuló hazai 

sorozatgyártásban készült. A hajók mellett egy másik szegmens, az elektromos kerékpárok gyártása is 

említést érdemel annak okán, hogy két hazai gyártó is azonosítható, amelyek nemzetközi mércével is a 

világ vezetői közé sorolhatók saját fejlesztésű termékeikkel. Az elektromobilitás összhangban van a 

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia célkitűzéseivel és prioritásaival is. A 2014/94/EU irányelv és 

a jármű darabszám-becslések alapján hazánkban várhatóan minimum közel 3000 db nyilvános 

töltőállomást kell létesíteni 2020-ig, de ideális esetben ez a darabszám meghaladhatja a 10.000 db-ot is. 

Az országos töltőhálózat tervezéséhez szükséges „kritikus tömeg” csak több lépcsőben tud 

megvalósulni. Az uniós irányelveknek megfelelően a TEN-T hálózat magyarországi szakaszainak 

(elsősorban az autópályák mentén) lefedettsége azonos prioritást kell, hogy kapjon a fővárosi 

fejlesztésekkel. Az elterjedéshez feltétlen szükség van a piaci szereplők aktivitásainak összehangolására 

és menedzselésére, tekintettel arra, hogy az eddigi hazai pozitív példák (pl. e-Mobility program) is azt 

mutatják, hogy önállóan nem képesek elérni ezt a „kritikus tömeget”. Ehhez kormányzati szerepvállalás, 

központilag menedzselt összefogás és támogatás szükséges a JÁT-on keresztül. 

A Jedlik Ányos Terv keretében megvalósult pályázatok: Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása 

(GZR-D-Ö-2016), Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére (GZR-T-Ö-2016). 

A támogatás nyújtása a Gazdasági Zöldítési Rendszer (a továbbiakban: GZR) fejezeti kezelésű 

előirányzat terhére történik. A pályázat rendelkezésre álló támogatási keret összege: 1.250.000.000,- Ft, 

volt 2016-ban. A pályázat 2016. december 31. napjáig tartott. 

3.2.1.5 Elektronikai iparágak, híradástechnika 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 Az iparág további bővülése érdekében az eddigi alacsonyabb szintű munkavégzés fokozatos fölváltása a 

nagyobb hozzáadott értéket jelentő tevékenységekkel. Az Irinyi Terv előterjesztés alapján: Az 

elektronikai iparágak, híradástechnika az egyik olyan terület, amely az OFTK-ban a 10 legfontosabb 

nemzetgazdasági jelentőségű iparágként lett nevesítve, az Irinyi Tervben Kiemelt 7 legfontosabb 

fejlesztendő terület közé önállóan nem került be. Ugyanakkor jelentős kapcsolódása van a kiemelten 

fejlesztendő területként azonosított autó- és járműiparon belül a Jedlik Ányos Tervben megfogalmazott 

elektromobilitás terjesztésére vonatkozó célkitűzéssel, az elektromos járművek fejlesztésével, 

gyártásával. (Ld. 3.2.1.4. Autó- és járműipar fejezet). Az elektromos autózás az innovációk és a 

technológiai fejlesztések hajtóereje lesz a jövőben. Bővülhetnek a kapcsolódó technológiák (többek 
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között az elektronikai iparágak) által előállított termékek köre. A gazdaság fejlődésének alapvető 

motorja az értékteremtés, melynek jelentős forrása a magas hozzáadott szellemi értéket tartalmazó 

termékek előállítása. Már középtávon is elérhető az a cél, hogy a magyar vállalkozások által előállított, 

az elektromobilitáshoz kapcsolódó termékek minél magasabb hozzáadott értéket tartalmazzanak, hogy a 

cégek az egyszerű bérmunka helyett komplex, fejlesztést is magába foglaló tevékenységet végezzenek. 

 Az iparági K+F tevékenység fokozottabb támogatása pl. az adórendszeren keresztül. Ennek eszköze 
lehet egyrészt a K+F tevékenységek adóösztönzésével kapcsolatosan tervezett általános egyszerűsítés és 

korszerűsítés, másrészt a pályázati rendszer elemein belül a kutatóhelyekkel való együttműködések 

támogatása. 2014. január 1-jétől a vállalatcsoportok hatékonyabban kihasználhatják a K+F közvetlen 

költségre igénybe vehető társasági adóalap-kedvezményt, ideértve a kutatóhelyekkel közösen végzett 

tevékenység háromszoros kedvezményét is, oly módon, hogy az egyik vállalatnál lévő, de fel nem 

használt adóalap-csökkentő tételt kapcsolt vállalkozásának átadhatja és ezáltal a kapcsolt vállalkozásnál 

érvényesül az adóalap-csökkentő hatás. 2014-től csökkenthető a társasági adóalap a felsőoktatási 

intézmény felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő legalább 5 évre szóló támogatása 

esetén. A támogatás teljes összege elismert költség és e felett az adóalapot csökkenti a támogatás 

összegének 50 százaléka, de legfeljebb a többi ide tartozó támogatással együttesen számítva az adózás 

előtti eredmény összege. 2016. június 16-tól lehetőség van a K+F közvetlen költségre igénybe vehető 

társasági adóalap-kedvezmény fel nem használt részének a társasági adótartamát szociális hozzájárulási 

adó javára átvinni és ott adócsökkentőként érvényesíteni. 

3.2.1.6 Turizmus 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 Tematikus termékfejlesztés, terméktervek, tematikus utak és termékláncok, kiemelt programok, komplex 

turisztikai termék- és szolgáltatáscsomagok (egészségturizmus, kulturális-, vallási és örökségturizmus, 
aktív turizmus és altípusai, hivatásturizmus, ökoturizmus), klaszterek fejlesztése: 

Egészségturizmus: a természetes gyógytényezőkön alapuló egészségturizmus (gyógy- és wellness) 

turisztikai infrastruktúrája 2014-re a következők szerint épült ki: 86 gyógyfürdő, 36 gyógyszálló, több 

száz wellness-, élmény-, strandfürdő és uszoda működött az országban. 2014-ben elkezdődött a fürdők 

minősítése, aminek egyrészt az a célja, hogy támpontot adjon a fürdők kínálatában való eligazodáshoz. 

Egyrészt megkülönbözteti az uszodákat, a gyógy-, a wellness, az élmény- és a strandfürdőket 

egymástól, másrészt a szolgáltatás színvonaláról is képet ad a vendégek számára. A balneológiai 

szolgáltatások nemzetközi viszonylatban is versenyképesek voltak mivel jelentős árelőnyt biztosítanak 

az utazási és szálláshely költségek mellett is. Az egészségturisztikai kínálat erőssége továbbra is a 

gazdag termál- és gyógyvízkincs mellett, a gyógyfürdő-kultúra hosszútávon kialakult tradíciói (pl. 

történelmi fürdők, fürdőkultúra,), a felhalmozott orvosi tudás és tapasztalat, a magyarországi 

fürdőkultúra nemzetközi ismertsége és elismertsége. A 2014 előtt létrejött fürdő klaszterek azon a 

felismerésen alapulnak, hogy szükség van a fürdők egymás közötti, illetve a fürdők és a települések 

vállalkozói közötti együttműködésre. A fürdő üzemeltetés jövedelmezőségének javítása szempontjából 

a bevételi oldalon továbbra is kedvezőtlen tényező az OEP finanszírozástól való erős függés, az elismert 

térítési díjak az önköltségtől is jelentősen elmaradtak (40-60%). A költségek tekintetében pedig az 

energetikai fejlesztések elmaradása jelentett kihívást. A fürdőkezelések iránti hazai és nemzetközi 

kereslet bővítése érdekében javítani szükséges a balneológia elismertségét a hazai egészségügyben, ami 

a gyógytényezők hatásainak orvosi alátámasztásával, célzott kutatásokkal, valamint az orvos szakma és 

a turizmus szakma közötti kommunikáció, együttműködés javításával érhető el. A gyógyhelyek 

többségében a központi attrakció a gyógyfürdő. Az egészségturizmus-fejlesztési programok (Széchenyi 

Terv, ÚMFT, Új Széchenyi terv ROP-ok) keretében ezek a helyszínek szinte kivétel nélkül jelentős 

fürdő-korszerűsítési, -bővítési projekteket valósítottak meg, amit vállalkozói szálláshely- és egyéb 

szolgáltatás-fejlesztési, valamint önkormányzati település-rehabilitációs beruházások egészítettek ki. Az 

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Igazgatóság 29 településen 30 gyógyhelyet tart nyilván (2017. 

január 3-i adatok szerint). A 2014-2020-as időszakban a gyógyhelyek közvetlen környezetének 

fejlesztése a fő cél GINOP forrásból, melynek keretében számos gyógyfürdő környezete újulhat meg. 

Hivatásturizmus: (MICE: meeting, incentive, conference, exhibition), ill. ezen belül a kongresszusi 
turizmus nagyon sok ország számára a turizmus és a turisztikai bevételek intenzív növekedését jelenti. 

A Nemzetközi Konferenciák és Kongresszusok Szövetségének (ICCA) 2014-2016 időszakot érintő 
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összefoglalója szerint Magyarország a 31. helyen, Budapest a 17. helyen végzett a konferenciák száma 

alapján felállított világranglistán. Hazánkban az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően több igen 

színvonalas szálloda létesült, ebből kiemelkedik Budapest. Örvendetes, hogy számos konferenciának is 

használható fejlesztés valósult meg a fővárosban, pl. Várbazár, Vigadó. Ugyanakkor a konferencia 

helyszínek nagysága, mennyisége valójában nem ideális. Ezért a fővárosban egy 4000 fős konferencia 

központ előkészítése folyamatban van, Budapest így eséllyel pályázhatna olyan rendezvények 

megtartására is, amelyektől eddig a megfelelő létesítmény hiányában esett el. A projekt megvalósításról 

2013. év végén döntés született (1871/2013. (XI. 22.) és 1359/2014. (VI. 30.) Korm. határozat). 2014-

16 között a nagy létszámú nemzetközi kongresszusok magyarországi lebonyolítására néhány (4-5) 

hivatásos kongresszus szerevezőn és a Hungexpo Zrt.-n kívül elsősorban a Magyar Kongresszusi 

Igazgatóság pályázott. A vállalati (corporate) szegmens igényeit (általában 50-500 fős rendezvények) 

jellemzően a beutaztató irodák, „DMC”-k (destination management company) szolgálták ki, hazánkban 

ebből kb. 19-20 db működött a vizsgált időszakban. 

Kulturális turizmus: egyik legjelentősebb elemei a világörökségi helyszínek. Az UNESCO 

Világörökség Bizottság 2016 végéig 8 magyarországi helyszínt nyilvánított a világörökség részévé. Az 

egyes világörökségi helyszínek kezelésének feladatait a helyszíneken működő világörökségi 

gondnokságok látják el „kezelési terv” alapján, a kezelési terveket megalapozó tanulmányok 2014-2016 

között elkészültek. A kultúráért felelős miniszter az elmúlt évek folyamán felülvizsgálta a világörökségi 

várományos listát is. Az előző EU-s tervezési időszakban több mint 100 Mrd Ft támogatást ítéltek meg 

a kulturális örökségek támogatására, ezek között megtalálhatóak voltak világörökségek, kastélyok és 

várak, múzeumok, szabadtéri színpadok stb. A 2014-2020-as programozási időszakban a GINOP-7.1.6-

16 felhívás keretében pályázhatnak Európai Uniós forrásra a világörökségi helyszínek. A hazai 

műemlékállományon belül a kastélyok és várak kiemelt jelentőséggel bírnak a kulturális örökség és a 

nemzeti identitás szempontjából is. Ennek érdekében fogadta el a Kormány a Nemzeti 

Kastélyprogramot (amely 35 objektum 2014-2018. közötti fejlesztését célozza), majd ezt követően, 

ennek mintájára a Nemzeti Várprogramot. 2014-16 között elindult a tematikus kulturális útvonalak 

fejlesztése is. Több esetben nemzetközi kulturális út-hálózatokhoz csatlakoztunk (pl. Mária-út, Sisi-út, 

Borostyánút, Szent Márton út, Gyöngyök Útja), illetve az országon belüli útvonalak kerültek 

kialakításra (pl. Palóc-út, Felső-magyarországi várak útja, pálosokhoz kötődő útvonal). A szellemi 

örökségen alapuló vonzerők közül kiemelt jelentőségűek az UNESCO által is elismert, illetve a Nemzeti 

Jegyzékben szereplő értékek (pl. a Busójárás Mohácson, a kunsági birkapörkölt, élő hagyományok 

Kalocsa kulturális terében: hímzés, viselet, pingálás, tánc, a mezőtúri fazekasság, a magyar solymászat, 

a matyó örökség). A magyar szellemi örökség turizmusban történő hasznosítása jelenleg meglehetősen 

alacsony fokú, annak ellenére, hogy nagy potenciállal bír. A magyar néphagyományok, a gasztronómia, 

a népművészet, a lovas hagyományok és a települési tradíciók mind a kultúra részét képezik. 2014-16 

között 11 elem került fel a Nemzeti Jegyzékre. A magyar hagyományok között külön ki kell emelnünk a 

hungarikumokat, amelyek között szintén több a turizmusban, valamint gasztronómiában jól 

hasznosítható elem található. A kulturális és természeti örökséghelyszínek fejlesztése a 2014-2020 

közötti EU-s költségvetési időszakot is meghatározó turisztikai fejlesztési elemek. A GINOP 7. 

prioritásában az alábbi területek jelentek meg, amelyek egyrészt tematikát (világörökségek, 

gyógyhelyek, nemzeti parkok, egyházi helyszínek), másrészt jól körülhatárolható földrajzi kiterjedést is 

jelentenek: 

 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása; Egyházi kulturális örökség 

turisztikai fejlesztése; Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése; Gyógyhelyek komplex 

turisztikai fejlesztése; Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése; Világörökségi helyszínek 

fejlesztése; Turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszerének kialakítása 

Turisztikai vonzerőt jelentő rendezvények: Magyarországon évente mintegy 3200 fesztivált rendeznek. 

Az országos nagyrendezvényekkel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy időpontjuk összehangolása a 

turizmus szempontjából döntő jelentőségű, az állami támogatások rendszerét pedig kiszámíthatóbbá kell 

tenni, a 3-5 éves tervezhetőség miatt. A rendezvények infrastruktúráját (pl. mobil színpadok) minél 

nagyobb arányban javasolt több településen, vagy adott régión belüli összefogással megvalósítani, és 

hasonló együttműködésre van szükség a rendezvények marketingtevékenységében is.  

Ökoturizmus: A vizsgált időszakban megvalósult fejlesztések egyrészt a természeti értékek fenntartható 

turisztikai hasznosítását, másrészt a védett területek látogatóbarát infrastruktúrájának kialakítását 
célozták. Az első körbe tartozik a felelős ökoturista etikai kódexe, szakmai útmutatók a turisztikai 

keresletnek megfelelő kínálat kialakításához, a turizmus környezeti hatásait monitorozó rendszer 
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kidolgozása, az év ökoturisztikai létesítménye díj, nemzeti parkok hete rendezvény. Ezen kívül a 

klímaváltozás és turizmus egymásra hatását vizsgáló tanulmány és gyakorlati útmutató is készült a 

turisztikai vállalkozások számára. A nemzeti park igazgatóságok részvételével – az előző EU-s 

költségvetési időszak alatt a turisztikai támogatási konstrukciói keretében – 22 projekt 7,9 Mrd Ft-nyi 

támogatást kapott és 9 Mrd Ft összegű beruházás valósult meg. A fejlesztések eredményeként 

megvalósuló létesítményekbe éves szinten 85 ezer látogató érkezik, 113 millió Ft bevétel képződik és 

79 munkahely jött létre. Ezen kívül több mint 10 turisztikai fejlesztés valamelyik határon átnyúló 

együttműködési programból részesült támogatásban. A 2014-2020-as programozási időszakban a 

GINOP-7.1.5-16 „Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése” c. felhívás keretében van lehetőség 

EU-s támogatás igénybevételére, melynek kerete 4,5 Mrd Ft. A Támogatási Szerződések megkötése 

2017. évben megtörtént. 

Aktív turizmuságak: Lovas, vízi, kerékpáros turizmus: a Bejárható Magyarország Keretprogram 

jármódjai. A turistafogadás feltételeinek javítása, komplex turisztikai termékek kialakítása, a kiegészítő 

szolgáltatások létrehozása és országos hálózattá szervezése, a piaci igényeknek megfelelő képzési 

programok, célzott PR és marketing támogatásának előkészítése 2014-16 között a GINOP tervezése 

során valósult meg. A felhívás célja, hogy a természetjárás tág értelmezésével, a természetben 

megvalósuló, környezetbarát szabadidős tevékenységek integrált kapcsolatrendszerét hozza létre. A 

felhívás hat járásmód fejlesztését öleli fel (gyalogos, kerékpáros (pl. EuroVelo), lovas, vitorlás, kenus), 

hozzájárulva Magyarországon az országos hálózatok kiépítésével az aktív és ökoturizmus kínálatának 

bővítéséhez. A VP keretében 2016. év végén meghirdetett „Nem mezőgazdasági tevékenységek 

beindítására irányuló beruházások támogatása” (6.4.1.) című pályázati felhívás hozzájárul az aktív 

turizmus fejlesztéséhez is. 

 Az alkony- és szabadidő-gazdaság fejlesztése: az alkonygazdaság a demográfiai szerkezet 

átalakulásában rejlő társadalmi, gazdasági lehetőségek kiaknázására törekszik. A szenior korosztály 

eltérő élethelyzetéből és igényeiből következően új, növekvő piac bontakozik ki a pénzügyektől az 

egészségügyig, a turizmustól az informatikáig sok-sok ágazat számára. Ide sorolható a hazai 

egészségturizmuson belül a gyógyturizmus. Ugyanakkor további fontos szolgáltatásokra is szükség van, 

ilyenek pl. a nyugdíjas otthonok, nyugdíjas házak, ahol akár szállodai környezetben, de az időskorúak 

igényei szerint kiegészített személyi szolgáltatások is rendelkezésre állnak. Az alkonygazdaság 

turizmussal összefüggő szolgáltatásai közé tartoznak a közlekedés valamint a szabadidős programok. 

Az idősbarát szolgáltatások kialakítása elősegíti a 65 év feletti korosztály turizmusban való aktívabb 

részvételét. Magyarország kedvező gyógyturisztikai adottságai e téren az idősebb generációk jóllétéhez 

is jelentős mértékben hozzájárulnak. Több intézkedés is történt az elmúlt években, amely ezt a 

célkitűzést is szolgálta: jelentős egészségturisztikai infrastruktúra fejlesztések történtek, emelkedett a 

minősített gyógyhelyek száma. 

 Rugalmasan igénybe vehető turisztikai szolgáltatások dinamikus fejlesztése. 

Kreatív, innovatív megoldások: Az attrakciófejlesztéssel párhuzamosan az utóbbi években számos olyan 

új termék- és szolgáltatásfejlesztés zajlott le (pl. romkocsmák és szabadulószobák, alternatív városnéző 

termékek, a népszerű „bulinegyed”, trendi, minőségi gasztronómiai kínálat) melyekkel az ország egyre 

inkább az újdonságot, kevésbé felfedezett célpontokat kereső szabadidős turisták érdeklődésének 

homlokterébe került. A beutazó turizmus eredményei tehát elsősorban a megújult minőségi 

szolgáltatásoknak köszönhetőek. Mindezt visszajelzi az utóbbi évek rengeteg nemzetközi elismerése is. 

A kultúra fogalmának kiszélesedésével több új terület jelent meg a kulturális turizmusban is, az ún. 

kreatív iparágak egyre népszerűbbek, főként a fiatalok körében. A kreatív kultúrához kapcsolódóan 

említhető meg a városnézések újszerű, alternatív formái, továbbá az ún. „magyar elsők”, azaz a 

világhírű feltalálók, felfedezők, akiknek a találmányai ma már a mindennapi élet részei, vagy a világ 

filmgyártásának magyar gyökerei, melyek eddig nem kerültek Magyarországon bemutatásra egységes 

keretek között. 

A szolgáltatások minőségének javítása: a turisztikai kínálat versenyképességének javítása érdekében a 

garantált és ellenőrzött színvonalú szolgáltatások minősítését a nemzeti tanúsító védjegyrendszer 

kidolgozása, továbbfejlesztése szolgálja. A szálláshelyi szolgáltatások megbízható, garantált 

színvonalának biztosítása érdekében 2010 óta megszakítások nélkül működött – a 2014-2016 közötti 

időszakban is – a nemzeti tanúsító védjegyek rendszere. A kötelező, de önminősítésen alapuló és 

rendszeresen nem ellenőrzött „osztályba sorolást” felváltó önkéntes minősítési rendszer célja a 

szolgáltatók szolgáltatási színvonal szerinti megkülönböztethetőségének biztosítása mellett a minőségi 

fejlesztési irányok kijelölése, és a vendégek döntését megalapozó objektív kritérium rendszer 
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alkalmazása. Állami tulajdonú nemzeti tanúsító védjegyként a turizmusért felelős tárca részvételével 

működik a kempingek, üdülőház-telepek, vendégszoba-, vendégház, falusi és ifjúsági szálláshely 

típusokra, a vízi megállóhelyekre és fürdőkre kidolgozott minősítési rendszer. A szállodákét a Magyar 

Szállodaszövetség az európai uniós tagországokkal közösen dolgozta ki a Hotelstars Union védjegyet, 

amelyet a turizmusért felelős tárcával együttesen működtet. Ennek a célnak a megvalósítását szolgálja a 

GINOP 7.1.8 Turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszerének kialakítása c. felhívás is. 

 A belföldi turizmus további erősítése a hazai üdülési támogatások rendszerének kiterjesztésével, 

bővítésével, népszerűsítésével. Belföldi turizmus ösztönzése a Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP Kártya) 

felhasználásán keresztül: A vizsgált időszakban a belföldi turizmus egyenletes, dinamikus fejlődést 

mutatott, amiben kulcsszerepe volt a SZÉP Kártyának. 2015-ben a magyaroktól származó 

vendégéjszakák száma 6,4%-kal, az általuk befizetett szállásdíj-bevétel 14%-kal nőtt a kereskedelmi 

szálláshelyeken. 2016-ra több mint 36 ezer munkáltató 1,25 millió dolgozója rendelkezett SZÉP 

Kártyával. A három kibocsátó bank összesen 65 ezer elfogadóhellyel rendelkezett, ezzel egy az ország 

egészét lefedő elfogadóhelyi hálózat jött létre. Arányaiban a szálláshelyek belföldiektől származó 

bevételének több mint ötöde SZÉP Kártya költésből származott. 

 A közlekedéspolitikával összhangban a nagytérségi elérhetőség fejlesztése, a turisztikai kiszolgáló 

infrastruktúra és a szolgáltatás minőségének fejlesztése. Elérhetőség fejlesztése: Magyarország, mint 

turisztikai desztináció jobb megközelíthetőségének biztosítása érdekében elengedhetetlen a hazánkba 

irányuló légi forgalom fejlődése, új légi járatok indítása. A légi marketingtevékenység konkrétan 

mérhető eredményei az új járatokkal érkező utazók által a hazai kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött 

vendégéjszakák számában és a vendégek turisztikai költésében mutatkozik meg. 2014-16 között 

fokozattan törekedtünk arra, hogy a magyar beutazó turizmus számára kiemelt jelentőséggel bíró légi 

összeköttetések Budapest mellett Debrecen és Sármellék vonatkozásában is folyamatosan fejlődjenek, 

valamint a Magyarországra közlekedő légitársaságokkal folyamatos kapcsolat legyen. 

 A fogyatékos személyek számára a turisztikai szolgáltatások, attrakciók akadálymentes, egyenlő esélyű 

hozzáférésének biztosítása: a turisztikai szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés a fejlesztések 

során alapvető elvárás. Ennek megfelelően a GINOP 7., valamint a TOP vonatkozó prioritásaiban is 

megjelenik az egyetemes tervezésre vonatkozó hivatkozás. Az egyetemes tervezés (gyakran: befogadó 

tervezés) több dolgot jelent: hozzáférhető épületek, termékek és környezet tervezése idős, fogyatékos és 

ép embereknek. A Magyar Turisztikai Ügynökség a GINOP keretében, az 1. prioritásban a GINOP-

1.3.5 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program elnevezéssel 8,35 Mrd Ft keretösszegű 

kiemelt projekt kedvezményezettje lett. A program fő célja Magyarország turisztikai kínálatának 

népszerűsítése, és a turizmus területén működő vállalkozások piacra jutásának elősegítése. A projekt 

keretében elsősorban (85%-ban) külföldi marketingkommunikációs tevékenység, továbbá belföldi 

termék alapú kommunikáció, szolgáltatói szemléletformálás, adatbázis építés, kutatási tevékenység, 

valamint termékekhez kapcsolódó védjegyrendszerek kidolgozása és bevezetése szerepel. A belföldi 

turisztikai termékek között lehetőség nyílik az orvosi, az akadálymentes és a szenior turizmus kiemelt 

kezelésére. A fenti három témában a projekt keretében kutatási anyagok készülnek, melynek 

eredményeit a turisztikai vállalkozások számára ún. Turizmus Akadémia országos rendezvénysorozat, 

továbbá weblap és kiadványok útján teszik hozzáférhetővé. Emellett e három niche termék 

vonatkozásában védjegyrendszer kidolgozását és piaci bevezetését tervezik. A projekt ütemezése szerint 

ezek a tevékenységek 2017-2018. években valósulnak meg. 

 A teljes TDM rendszer tényleges felállásának elősegítése; pontos jogi, törvényi szabályozásának 

megteremtése, nemzeti-regionális-térségi-helyi szintű kiépítése. 2014-16 között 95 olyan TDM 

szervezet működött, amelyben a tagok az együttesen meghatározott turizmusfejlesztési célok elérésére 

összehangolt és közösen finanszírozott akciókat valósítanak meg. A turisztikai szervezetek 

működésének fontos eleme az önkéntesség, ezért az egész országot még nem fedi le a helyi, térségi 

turisztikai szervezetek működési területe. A szabályozás helyett a TDM szervezetek 

fenntarthatóságának biztosítására más megoldások is kínálkoztak. A települések turizmusában pl. 

potenciális fejlesztési forrást jelentenek az idegenforgalmi adóbevételek is, amelyek forrásátadással (a 

2015. évi költségvetésről szóló törvényben rögzítettek szerint) felhasználhatók pl. a helyi/térségi TDM 

szervezetek működésére és fejlesztésére, a településeken található turisztikai vonzerőkkel, 

szolgáltatásokkal, programokkal kapcsolatos marketing kiadások fedezésére. A 2014-2020 

programozási időszakban a TDM szervezetek bevonására a GINOP Turisztikai fejlesztési térségek 
pozicionálása konstrukció keretében van lehetőség. (Részletesebben ld. 3.1.6.3 Turisztikai Desztináció 

Menedzsment fejezetben). 



190 
 

A területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 Budapest fürdővárosi arculatának, nemzetközi kulturális központ szerepének, a hivatásturizmusnak és 

nemzetközi versenyképességének a további erősítése: Budapest számos, a nemzetközi piacon ismert 

turisztikai vonzerővel rendelkezik, turizmusában meghatározó a városlátogató és az üzleti turizmus. A 

Budai Vár, a Duna-part, valamint az Andrássy út és a Hősök tere világviszonylatban is páratlan, további 

fejlesztése jelentős szerepet játszhat a főváros turisztikai vonzerejének megőrzésében. A kedvező 

adottságok ellenére Budapest egyelőre „egy mérsékelten turistabarát” desztináció. A turista nem kap 

megfelelő mennyiségű és minőségű információt, nincs elegendő illemhely, nem megoldott a kedvelt 

turisztikai helyek megközelítése, a turistabuszok parkolása, a le- és felszállás, nem megfelelő a vasúti 

pályaudvarok állapota, rendezetlen a hajókikötés vendégforgalmat segítő megoldása. A kedvező 

földrajzi fekvés, a turisztikai infrastruktúra javuló minősége, a diverzifikált turisztikai termékek és az 

aktív tudományos közösségek jelenléte megerősítik azt, hogy – a korábban említettek szerint – fontos 

szerepet játszhat a hazai turizmusban a MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) piaci 

turizmus. A Duna folyó meghatározó tényezője a városnak, azonban nincs megfelelő módon kihasználva 

a turizmus szempontjából. A 2014-20-as programozási időszakban a VEKOP-ban van lehetőség a 

budapesti turisztikai fejlesztések támogatására. 

 A balatoni, Velencei-tavi szezon kiterjesztése, háttértelepülési integráció, alrégiók különböző arculatú 

pozícionálása a sokszínűség ernyője alatt: a Balaton hazánk legjelentősebb belföldi fogadó területe. A 

régió vendégeinek több mint 70%-a belföldről érkezik. A külföldi, valamint a teljes vendégforgalom 

alapján a második helyen áll Budapest mögött. Az elmúlt évek pályázati lehetőségeinek köszönhetően 

számos turisztikai, valamint általános infrastruktúrát érintő fejlesztés valósult meg a Balatonnál. A 

fejlesztések eredményeképp a balatoni turizmus átstrukturálódott: a korábban jellemző egy profilú, 

erősen szezonális jellegű, csak a vízparti lehetőségeket kiaknázó tömeges turizmus helyett kibővültek és 

magasabb színvonalra emelkedtek a szolgáltatások, nem utolsósorban a wellness és aktív turisztikai 

kínálat területén. Emelkedett az igényes programok, turisztikai termékcsomagok száma, évről évre több 

az elő- és az utószezont gazdagító esemény, színvonalas kulturális, bor-, és gasztronómiai program. 

Ezek a rendezvények számos esetben önálló vonzerőként jelennek meg. A Balaton melletti parti sáv 

turizmusból adódó fokozott környezeti terhelése jelentős kockázatot jelent, de a vízminőség az elmúlt 

évek során többnyire kiváló volt. Az elmúlt években javult a Balatonhoz érkező vendégek 

egészségügyi- és közbiztonsága, ezen folyamatok további elősegítése folyamatosan visszatérő feladat. A 

Balaton turizmusban érintett szereplői (önkormányzatai, vállalkozásai, civil szervezetei) egyre inkább 

felismerik az együttműködésben rejlő lehetőségeket: 2017-ben 12 helyi és három térségi (TDM) és egy 

regionális összefogáson alapuló szervezet létezett a tó körül. A 2014-2020-as programozási időszakban 

a GINOP-7.1.9 „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése” c. 

felhívás keretében van lehetőség a fejlesztésre, a konstrukció kerete 21,4 Mrd Ft. Emellett megjelent az 

1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról 

és a térségben megvalósítandó egyes beruházásokhoz szükséges források biztosításáról, mely 

részletesen tartalmazza a Balaton fejlesztésre a jövőben fordítandó hazai és uniós források nagyságát és 

célját.  

 Határ menti térségekben határon átnyúló, közös térségi turisztikai termékfejlesztés, határon átnyúló 

turisztikai útvonalak meghatározása. Magyarország 7, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 

ETE célkitűzése keretében finanszírozott határon átnyúló együttműködési programban vesz részt a 

2014-2020-as programozási időszakban. A határon átnyúló együttműködési programok (CBC 

programok) célja a felismert közös problémák kezelése. A pályázható területek szerteágazó jellegét 

figyelembe véve turisztikai fejlesztések közvetlenül a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló 

Együttműködési Programban támogathatóak, a 3. prioritási tengely (Turizmus és kulturális örökség 

ösztönzése) keretén belül. A tengely összkerete 14,9 millió euró. Turisztikai fejlesztések közvetett, 

kapcsolódó módon a határ menti együttműködési programok zömében (szlovák-magyar, román-

magyar, magyar-horvát, szlovén-magyar, osztrák-magyar és magyar-szlovák-román-ukrán) 

támogathatóak. A Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programban turisztikai 

fejlesztések az 1. prioritási tengely (Természet és kultúra, rendelkezésre álló keret:65,2 millió euró) 

keretén belül, valamint a 2. prioritási tengelyhez (Határon átnyúló mobilitás javítása, rendelkezésre álló 

keret: 40,7 millió euró) kapcsolódóan pályázhatóak. A Románia-Magyarország Határon Átnyúló 

Együttműködési Programban az 1. prioritási tengelyen belül (Környezetvédelem, a természeti és 

kulturális örökség megőrzése és fejlesztése) támogatható számos természeti és kulturális, történelmi 

értékek, valamint építmények rehabilitációja, versenyképes tematikus utak kialakítása a rehabilitált 
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értékek és építmények megóvása, promótálása érdekében pályázott tevékenység, összesen 31,5 millió 

euró keret erejéig. A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Programban a 2. 

prioritás (A természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása) keretén belül a természeti és 

kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése a régió természeti és kulturális 

örökségének értékei turisztikai látnivalókká való fejlesztésén keresztül valósulhatnak meg turizmussal 

kapcsolatos beruházások, összesen 13 millió euró összértékig. A Szlovénia-Magyarország Határon 

Átnyúló Együttműködési Programban az 1. prioritási tengely (Vonzó régió) keretén belül támogatott 

projektek egyrészt a természeti és kulturális értékek fenntartását, másrészt pedig az alulteljesítő régiók 

turizmusának fejlesztését szolgálják, összesen 10 millió euró értékben. Az Ausztria-Magyarország 

Határon Átnyúló Együttműködési Programban turisztikai fejlesztések a 2. prioritási tengelyen (A 

környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása) keretén belül a 

természeti és kulturális örökség védelmének, támogatásának és fejlesztésének javítása a fenntartható 

turizmus koncepciójára támaszkodva című specifikus célkitűzéshez kapcsolódóan képzelhetőek el. A 2. 

prioritás teljes pályázható kerete 29 millió euró. A Magyarország – Szlovákia – Románia - Ukrajna ENI 

Határon Átnyúló Együttműködési Programban turisztikai fejlesztések a 3. tematikus célkitűzés keretén 

belül (A helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökségek megőrzése) az 1. prioritásban (A 
turisztikai funkciókkal rendelkező helyi kultúra és a történelmi örökségek népszerűsítése) tervezettek és 

lesznek támogathatóak, 13,2 millió euró összértékig. A határon átnyúló pályázati felhívások nem nagy 

turisztikai infrastrukturális beruházások támogatását célozzák, sokkal inkább kiegészítő, más 

területekkel kapcsolatot teremtő, aktuális témákhoz illeszkedő szerteágazó fejlesztéseket részesítenek 

előnyben. A pályázói és kedvezményezetti kör széles, a nemzeti parkoktól az egyházakon át a 

kamarákig terjed. 

Turisztikai célelőirányzat felhasználásának kapcsolódása az OFTK célokhoz 

A Turisztikai célelőirányzat (TC) 2014. évi költségvetési törvény szerinti keretösszege 9,85 Mrd (az összeg 

a Forma 1 Magyar Nagydíj rendezési jogdíját is tartalmazta), 2015. évi összege 4,92 Mrd, 2016. évi kerete 

pedig 5,37 Mrd Ft volt. A forrás felhasználása elsősorban a belföldi turizmus erősítése, népszerűsítése, a 

helyi gazdaságélénkítéshez való fokozottabb hozzájárulás OFTK célokat szolgálta a rendezvényeken 

keresztül pedig a területi különbségek és koncentráció mérsékléséhez is hozzájárult a 2015. évben.  

E mellett a 2014-2020 közötti európai uniós programozási időszakban 2015-ben először álltak 

rendelkezésre kreatív és innovatív külpiaci marketingakciókra fordítható uniós források is (GINOP 1.). A 

Magyar Turizmus Zrt. 8,35 Mrd Ft-os keretösszeggel meghirdetett támogatási konstrukcióra benyújtotta a 

TÍMEA projektet (Turisztikai Innovatív Együttműködési Alapprogram), amelynek célja új piacok és új 

turisztikai termékek/ célcsoportok részére összehangolt marketing akciók megvalósítása. A projekt 

végrehajtása folyamatban van.  

A 2007-2013 programozási időszakban a turizmusfejlesztésre a Regionális Operatív Program (ROP) 

felhívásai álltak rendelkezésre, a fejlesztések 3 fő területen történtek: az attrakció-fejlesztés volt a 

legnagyobb súlyú a keretek elosztása, a pályázatok aránya, a megítélt és a kifizetett összegek tekintetében 

(kb. 70-75%); a szálláshely-fejlesztés (kb. 20%); a turisztikai desztináció-menedzsment (TDM) szervezetek 

fejlesztése (5% alatt). A területileg komplex turisztikai fejlesztések nem voltak jellemzőek, a turizmus 

fejlesztése inkább szétdarabolt lett
4
. 

Az Európai Uniós támogatási rendszert tekintve a 2014-2020 programozási időszakban a GINOP, TOP, 

VP, VEKOP programokon keresztül van lehetőség a területi prioritások támogatására.  

A területi prioritások kapcsán szükséges jogalkotási és stratégiai tervezési tevékenység a Magyar 

Turisztikai Ügynökség (MTÜ) 2016. április 25-ei létrejöttével jelentősen megváltozott. 

Az egységes állami turizmusszakmai, rendezvénykoordinációs, turisztikai termékfejlesztési, valamint 

vendéglátással kapcsolatos feladatok ellátása érdekében hozott határozatok
5
 kijelölték a turizmus új 

irányait:  

                                                   

4
 Forrás: A turizmusfejlesztés területi kohézió szempontú értékelése. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Budapest, 

2013. március 27. 
5 

2017 folyamán további turisztikai fejlesztési térségek (Tokaj, Felső-Tisza, Nyírség; Debrecen, Hajdúszoboszló, 

Hortobágy, Tisza-tó; Dunakanyar) térségek kijelölése történt meg kormányhatározatokkal. 
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 1156/2016. (III. 31.) Korm. határozat a turizmussal kapcsolatos állami feladat- és 

intézményrendszer átalakításához szükséges intézkedésekről 

 1209/2016. (IV.25.) Korm. határozat a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért 

felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól  

 1210/2016. (IV. 25.) Korm. határozat a turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami 

feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről  

 2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól, melynek 

legfontosabb eleme, hogy a jövőben a turisztikai fejlesztések szakmai tervezésének alapegységei a 

térségi szintű desztinációk. A 2014-2020 programozási időszakban az új stratégiai elvek alapján 

kijelölésre kerülnek már létező vagy potenciált hordozó turisztikai desztinációk, melyek 

fejlesztésével nemzetközileg még inkább vonzó és értelmezhető úti célok jönnek létre, és 

fejlesztésüket követően jelentős, nemzetgazdasági szinten mérhető turisztikai keresletbővülés 

várható.  

 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség 

meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes beruházásokhoz szükséges források 

biztosításáról.  

 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség 

meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes beruházásokhoz szükséges források 

biztosításáról.   

3.2.1.7 Építő- és építőanyag-ipar 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

• Szükséges az építőiparral kapcsolatos szakképzések teljes felülvizsgálata: 2014. évtől az építőipar 

területén is lendületet vett a szakképzés duális jellege. Az ágazat sajátosságaiból adódóan azonban más 

ágazatokhoz képest erős korlátai vannak a gyakorlati képzőhelyek bővíthetőségének. Mivel az 

ágazatban meghatározó a mikro és kisvállalkozások számossága, melyek kellő előrelátással nem 

rendelkeznek a folyamatos munkaellátottságukról, ezért nehezen tudják elkötelezni magukat tanulói 

szerződések megkötéséhez, a munkaerő folyamatos foglalkoztatásához. 

• A lánctartozás visszaszorítása, a kapcsolódó feltételrendszer kidolgozása: az NGM-ben került 

előkészítésre és bevezetésre a Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez (TSZSZ) kötődő szabályozás az 

építőipari lánctartozások visszaszorítása érdekében, melynek kedvező hatása van a 2014. évtől hatályos 

új Ptk. szerződéses biztosítékokra vonatkozó rendelkezésekkel együtt. A TSZSZ a 2013. évi XXXIV. 

törvény alapján az építészeti-műszaki tervezési, építési és kivitelezési szerződések teljesítéséből fakadó 

viták ügyében tud eljárni. Kérelmet adhat be és így a szakértői eljárás lefolytatását kérheti a 

megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó. 

• Az energia-takarékossági célú lakóépület-felújítások prioritása: lakóépületek energiahatékonyságával 

kapcsolatban támogatási lehetőségek rendelkezésre állnak a Zöld Beruházási Rendszer és a 

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer keretében. Ld. részletesen 3.8.2 Klímapolitika és 

energiabiztonság fejezetnél. 

• Az állam aktívabb szerepvállalása – az ágazati terv készítésén túlmenően – közvetlen építőipari 

megrendelések formájában (költségvetéstől függően): lakásépítésre vagy felújításra, magán- és 

középületek energetikai felújítására vonatkozó, célzott kedvezmények nyújtását keresztül állami 

eszközökkel az építőipar, és az építőanyag-ipar is jelentősen fejleszthető, ebben az ágazatban 

hagyományosan nagy a közszféra, mint megrendelő jelenléte. A közelmúltban bejelentett, az új építésű 

lakásokra vonatkozó csökkentett, 5%-os áfa teher, illetve a nagycsaládosok új lakáshoz jutásához 

nyújtott 10+10 millió Ft támogatás nagy valószínűséggel jelentős bővülést indukálnak az 

ingatlanpiacon. 

• Figyelembe kell venni a térségi fenntarthatósági, gazdaságossági, környezet- és természetvédelmi 

kritériumokat. Új bányaüzemek létesítésekor javasolt egy térségi fenntarthatósági kritériumrendszer 

szerint területi hatásvizsgálatot végezni. Az építőanyag-ipari erőforrások bányászata, és alkalmazása 
nem járhat a vizek állapotának veszélyeztetésével: A hatályos jogszabályok szerint új bányatelek 

létesítéséhez, valamint kutatási vagy bányászati tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi 
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engedélyre, vagy egységes környezethasználati engedélyre van szükség. Amennyiben a bányatelek 

létesítéséhez, vagy a tevékenység megkezdéséhez ezekre nincsen szükség, akkor a Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. határozat értelmében szakhatóságként 

ivóvízbázis érintettség esetén a fővárosi vagy megyei kormányhivatalt (népegészségügyi hatáskörében); 

környezetvédelem tekintetében a megyei kormányhivatalt (környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatáskörében); felszíni vízfolyás, állóvíz vagy kijelölt vízbázis érintettsége esetében a megyei 

katasztrófavédelmi igazgatóságot; helyi jelentőségi védett természeti terület érintettsége esetén az 

önkormányzat jegyzőjét be kell vonni, azok jóváhagyása nélkül az engedély nem adható ki. 

 Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

• A szabályozók térségi szintű, differenciált kezelése, illetve a városrégió szintű tervezés és fejlesztési 

programok bevezetése, megfelelő alkalmazása: a 2007-2013-as uniós programozási időszakban a 

városkörnyéki települések fejlesztése teljesen elvált a város fejlesztésétől. 2014-ben ezt igyekezett 

korrigálni a rendszer, azonban a tervezés integritása, a törekvések (pl. az Integrált Településfejlesztési 

Stratégia már eleve funkcionális várostérségre készült elvileg) ellenére és a forrásintegráció hiányában 

nem valósult meg teljes körűen. A konkrét intézkedések/pályázati konstrukciók szintjén a 2014-2020-as 

uniós programozási időszakban a város-vidék együttműködés célzott támogatása pedig nem is került 

megfogalmazásra. Részletesebben ld. 3.1.4.1 A város- és várostérség fejlesztési prioritásai és 

szempontjai fejezet. 

3.2.1.8 Logisztika 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalóulása: 

 A társadalmi terhek minimalizálása mellett szükséges a teherviselés kiterjesztése minden közlekedési 

alágazatra: a Logisztika Ágazat Szakpolitikai Stratégia (2014-2020) hivatkozza ezt a célt (és konkrétan 

az OFTK-t). 

 Fontos feladat a 2012. július 1-jén hatályba lépett 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási 
szolgáltatásokról érvényre juttatása. A törvény az 1370/2007EK rendelet figyelembevételével 

részletesen szabályozza a közösségi szolgáltatók kiválasztását, így megteremti az alapját a közösségi 

közlekedési közszolgáltatási szerződések pályáztatási úton történő megkötésének, mely a vasút és a 
közúti rá-, elhordás keretein belül teremti meg a jövő fenntartható közösségi közlekedését: a Logisztika 

Ágazat Szakpolitikai Stratégia (2014-2020) hivatkozza ezt a célt (és konkrétan az OFTK-t). 

 El kell készíteni egy átfogó közlekedéspolitikai stratégiát is – tényleges tartalommal és költségvetési 

támogatással – az egyes közlekedési ágazatokkal kapcsolatos fejlesztési, szabályozási feladatok pontos 
meghatározásával: a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) elfogadásra került. 

 A stratégiába integrálni kell az Európai Duna Makro-regionális Stratégia eredményeit, fejlesztési 

mozgásterét, illetve Záhony, mint egy európai léptékű logisztikai elosztó központ, átrakóbázis fejlesztési 

programját: a Logisztika Ágazat Szakpolitikai Stratégia (2014-2020) hivatkozza ezt a célt (és konkrétan 

az OFTK-t). 

 Lényeges cél a határ menti térségekben a logisztikai szolgáltatások közös fejlesztése, a meglévő 

adottságok jobb kihasználása: a Logisztika Ágazat Szakpolitikai Stratégia (2014-2020) hivatkozza ezt a 

célt (és konkrétan az OFTK-t). 

 Kiemelten kell támogatni a logisztikai területen foglalkoztatható szakemberek képzését:a Logisztika 

Ágazat Szakpolitikai Stratégia (2014-2020) hivatkozza ezt a célt (és konkrétan az OFTK-t). 

 A hazai logisztikai szolgáltató központok rendszerének (intermodális-, regionális-, helyi-, vállalati 

logisztikai szolgáltató központok) átfogó stratégia mentén való továbbfejlesztésének támogatása, 

minősítési rendszerek bevezetése: az LSZK minősítést (intermodális, regionális, valamint helyi LSZK) a 

Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségénél kell kezdeményezni, az MLSZKSZ 

értékeli a pályázatokat és ez alapján a cím odaítélése a LEF hatásköre. A LEF a minősítési 

bizonyítványt az NFM egyetértésével állítja ki. 

 A RO-LA rendszerek újraindítása, átfogó (infrastruktúrán és szervezési-szabályozási feladatokon 

alapuló) fejlesztése:a Logisztika Ágazat Szakpolitikai Stratégia (2014-2020) hivatkozza ezt a célt (és 

konkrétan az OFTK-t). 
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 Az országos törzshálózati vonalakon jelenleg meglevő sebességkorlátozások (lassú jelek) folyamatos, 

tervezett felszámolása szükséges: Ld. 3.2.1.13 (Közlekedéspolitika) fejezet. 

 A TEN-T hálózaton a tengelyterhelés 225 kN-ra történő emelése, az ütemes menetrend színvonalas 

működéséhez szükséges fejlesztések (kétvágányosítás, központi forgalomirányítási rendszerek létesítése) 

megvalósítása szükséges: Ld. 3.2.1.13 (Közlekedéspolitika) fejezet. 

 A gördülőállomány korszerűsítésének támogatása (pl. kifordítható vasúti kocsik beszerzése), a vonalak 

villamosítása (energiafelhasználás csökkentése), a vasúti közlekedésbiztonság emelését célzó 
fejlesztések) megvalósítása. Lásd 3.2.1.13 (Közlekedéspolitika) fejezet. 

 Szükséges végigvinni a Duna hajózhatóságának koncepcionális vizsgálatát: Ld. 3.2.1.13 

(Közlekedéspolitika) fejezet  

 Fontos szempont az új ipari, logisztikai telephelyek létesítése esetén, hogy azok csak a legszükségesebb 

esetben járjanak a jó minőségű mezőgazdasági területek művelésből történő kivonásával és a beépített 

területek növekedésével: a Logisztika Ágazat Szakpolitikai Stratégia (2014-2020) hivatkozza ezt a célt 

(és konkrétan az OFTK-t). 

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 A folyami hajózás logisztikai alkalmazásának kiszélesítése, a meglevő kikötők fejlesztése, megkezdett 

fejlesztések továbbvitele: Duna hajózási feltételeinek javítása érdekében 4 db CEF (EU) támogatású 

projekt történt (5,4 Mrd Ft). A Kikötők fejlesztése során (IKOP): Győr-Gönyű, Baja, Mohács, Mahart-

Passnave Kft. személykikötők, 13mrd Ft. A Folyami Információs Szolgáltatás (RIS) kapcsán: 3 db CEF 

(EU) támogatású projekt, 5,9mrd Ft. Tisza fejlesztése: nemzetközi víziút a Tisza egyezmény szerint, cél 

a Ten-T hálózatba integrálása 

 Vasúti-közúti-vizi-úti kapcsolatok fejlesztése: kiemelt célkitűzés az alágazatok közötti átszálló-

kapcsolatok erősítése, folyamatban van az intermodális csomópontok kiterjesztésének, 

megvalósításának vizsgálata. Ennek kapcsán főként a vasút-közút közötti közlekedés integrálásáról van 

szó. 

3.2.1.9 Gépipar, szerszámgyártás 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 Fontos a gépipar célzott támogatása a meglévő kiemelt területeken: mezőgazdasági gépgyártás, célgép-

gyártás, élelmiszeripari-, csomagolóipari gépgyártás, hűtéstechnika, energetikai gépek stb. Valamennyi 
gépipari háttér fejlesztése kapcsán különösen a kezdeti fázisban megfontolandó a magyarországi 

gyártók hazai piacának védelme „EU konform” adminisztratív eszközök biztosításával. A gépipari 
fejlesztések fontos láncszemei az egy-egy ágazat mentén témára/tevékenységre koncentrált ágazati 

fejlesztésnek. Ebből a szempontból a klaszterek, mint komplex területi és ágazati szerveződési formák 

szerepe kiemelt. A megfelelő gépipari háttér fejlesztésének a többi ágazattal való szoros 
együttműködésre, koordinációra kell épülnie: a hazai mezőgazdasági gépgyártás fejlesztési 

lehetőségeiről szóló Korm. határozat előkészítése befejeződött. A gépipar további kitörési pontjainak 

vizsgálata folyamatban van. 

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 A gépipari centrumok, ipari parkok, támogatása, a KFI tevékenységek támogatása, különösen a 

hátrányos helyzetű, perifériális térségekben: az ipari parkok az Európai Unió gyakorlatában és 

hazánkban is olyan ipari területek, melyek célja, hogy az adott ország és azon belül egy-egy térség 

iparának mozgatórugói legyenek, jelentős mértékű munkahely-teremtéssel járuljanak hozzá az adott 

város vagy térség fejlődéséhez. Kritériumait a 297/2011. (XII.22.) Kormányrendelet szabályozza, mely 

jogszabály módosítására többször is sor került a vizsgált időszakban. 2017-ben a 197 ipari park az 

ország méretéhez képest mennyiségileg elegendő, a területi eloszlásuk megfelelő volt. Majdnem minden 

nagyváros közelében létezik vagy fejlesztés alatt áll a helyi értékekre és külföldi beruházók befektetési 

hajlandóságára alapuló ipari park. 2017-ben tíz „Tudományos és Technológia Park” címmel rendelkező 

ipari park volt Magyarországon. 
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 A gépipar, szerszámgyártás megtelepedésének támogatása, különösen a hátrányos helyzetű 

térségekben: hátrányos helyzetű térségek támogatását részletesen ld. 3.1.7 A területi különbségek 

csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés fejezetnél 

 A más iparágakhoz való kapcsolódások elősegítése, a beszállítói kapcsolatok javítása: beszállítói 

támogatások-ld. 3.2.1.12 Kkv-k, befektetés ösztönzés fejezet. 

 

3.2.1.10 Vegyipar 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A nemzetközi összehasonlításban kedvező, a konkurenciánál nem drágább energiaárak közvetlenül 

elősegítenék a hazai vegyipar versenyképességét. A versenyképes hazai vegyipar meghatározó szerepet 

játszik az iparfejlesztési stratégia sikerében. így a stratégiai ágazatokon belül a vegyipart olyan 

iparágként azonosítottuk, melynek célzott fejlesztésével gyors eredményeket lehet elérni. Az 

előterjesztés javaslatot tesz egyes magas hozzáadott értéket előállító, ugyanakkor energiaigényes 

vegyipari tevékenységek esetében a terhek mérséklésére az energiatámogatási rendszer finanszírozása 

tekintetében. Továbbá a dokumentum kiemelt figyelmet kíván fordítani a vegyipar fejlesztéséhez 

szükséges állami eszközökre is, különös tekintettel az alábbi témakörökre: finanszírozás, 

bürokráciacsökkentés, nemzetközi iparági együttműködések, KFI, szakember utánpótlás, korszerűbb 

technológiák alkalmazása, vegyipari anyagok termelésének újraindítása. A vegyipar fejlesztésével, 

korszerű technológiai bázison megvalósuló beruházások támogatásával biztosíthatóak olyan célok, mint 

a duális képzések támogatása, mint a hazai erőforrások hasznosítása, magas hozzáadott értékű termékek 

előállítása, új technológiák alkalmazása, anyag hatékony gyártás ösztönzése, technológiatranszferek 

elősegítése, és a hazai értéktermelő lánc beszállító oldali támogatása. 

 A vállalati innováció, a K+F tevékenységek állami támogatásokon keresztül történő megerősítése, ezen 

belül a konkrét projektek költségeiben való állami közreműködés lehetőségének megteremtése, ami 
hatékonyabb lehet, mint az általános, differenciálatlan hozzájárulás az innováció költségeihez: KFI ld. 

3.2.4.2 fejezet  

3.2.1.11 Kereskedelem: bel- és kiskereskedelem, külkereskedelem és külgazdaság  

Belkereskedelem, kiskereskedelem 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A kereskedelem koncentrációjának csökkentése. 2015. január 1-től több fontos módosítás is hatályossá 

vált a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: kereskedelmi törvény) 

rendelkezéseiben. Meghatározásra került az üzletkategóriák fogalma. A korábbi szabályozás ugyanis 

nem tett különbséget az üzletek típusai között, egységes szabályokat alkalmazva így a kis családi 

üzletre, illetve a hatalmas alapterületű hipermarketekre. Világörökségi terület nagyvárosias 

lakóterületén tilos diszkontot, nagyméretű szupermarketet és hipermarketet létesíteni, illetve 2018. 

január 1. napjától üzemeltetni.2016. január 2-től bevezetésre került azon szabályozás, mely alapján a 

tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 

alkalmazásában a gazdasági erőfölényt a napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmi értékesítésének 

fennállónak kell tekinteni meghatározott árbevétel felett. A kereskedelmi törvény 9/A. §-a 2017. január 

1. után a zömében napi fogyasztási cikket értékesítő kiskereskedelmi vállalkozás számára megszünteti a 

kereskedelmi tevékenység folytatásának lehetőségét, amennyiben két egymást követő üzleti évben nettó 

árbevétele eléri az évenkénti 15 Mrd Ft-ot, és mérleg szerinti eredménye mindkét üzleti évben nulla 

vagy negatív. A rendelkezés ugyanakkor tekintettel van a vállalkozások induló éveire jellemző sajátos 

működésre is. Az Európai Bizottság 2016. február 24-én hivatalos felszólítás megküldésével 

kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen ezen tilalom miatt, miután nem fogadta el a 

megelőző Pilot eljárásban bemutatott, a szabályozás mellett szóló érveket. A Bizottsággal azóta 
folyamatos a Kormány kommunikációja a szabály lényegének uniós joggal konform fenntartása 

érdekében. Az Étv. esetében is fontos módosítások léptek életbe: a 2012. január 1-én hatályba lépett 300 
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m
2
-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építmény létesítésének tilalmát („plázastop”) szabályozó 

rendelkezés 2014. december 31-én hatályát vesztette. A szabályozás eredeti célja az volt, hogy a túlzott 

mértékben létesülő kereskedelmi építmények ne terheljék a szükségesnél jobban a környezetet, és ne 

szaporodjanak kereskedelempolitikai okokból sem az üzletek, sem a bevásárlóközpontok. A 

szabályozás bevezetésének másik fontos célja volt az is, hogy a korlátozás következtében helyreálljon 

egy olyan egyensúly, amely csak a szükséges mértékben növeli tovább a kereskedelmi hálózatot. 

Pozitív eredményeként kiemelhető, hogy a kereskedelmileg ellátott területeken megakadályozta újabb 

környezetterhelő kereskedelmi építmények létesítését, ezáltal elősegítve a fenntartható fejlődést, a 

tisztább, és élhetőbb környezet kialakulását. A szabályozás a tilalom meghatározása ellenére a 

felmentési kérelmek több mint 50%-ának megadásával nem akadályozta meg a kereskedelmi ágazat 

szereplőit (a napi fogyasztási cikket forgalmazók kivételével) abban, hogy olyan létesítményeket 

hozzanak létre, amelyekkel további növekedést érhetnek el az általuk folytatott tevékenység piacán. 

Ezáltal elősegíthetik a gazdasági növekedés beindítását és új munkahelyek jöhetnek létre. A szabályozás 

a kis- és középvállalkozások lehetőségeihez igazodóan a kisebb, ezzel együtt kevésbé környezetterhelő 

építmények létesítését támogatta, ezáltal közvetetten a helyi igényeket jobban ismerő, és szem előtt tartó 

kkv-szektor érdekeit óvta meg. Tekintettel arra, hogy egyrészt az elutasított kérelmek döntő százaléka 

1000 m
2
 alapterületet meghaladó üzletekre vonatkozott, a kisebb üzletek is piacképesek tudtak maradni 

a nagyobbakkal szemben. A szabályozás 3 éves időtartama alatt 142 esetben a felmentés megadására, 

míg 90 esetben a kérelem elutasítására került sor. 2015. február 1-én hatályba lépett egy a 400 m
2
-nél 

nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmény létesítésre vonatkozó előírásokat rögzítő 

szabályozás. A módosítás a 2015. január 1-je után hatályát vesztő „plázastop” vonatkozásában jelöl ki 

új irányokat: a tilalmat szakhatósági előzetes engedély váltja fel, az engedély megadásának hatáskörét a 

kereskedelemért felelős minisztertől a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjéhez telepíti, aki 

szakhatóságként országos illetékességgel jár el az engedélyezések ügyében. A kereskedelmi építmények 

létesítésével kapcsolatos korábbi szabályozással összefüggésben az Európai Bizottság által indított 

kötelezettségszegési eljárás 2016 februárjában lezárult. Az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 2014. január 13-ai 

hatállyal szigorította a parkoló követelményeket a napi fogyasztási cikket értékesítő üzletek esetében. 

Ennek értelmében a 300 m²-nél nagyobb alapterületű napi fogyasztási cikket értékesítő üzletek 

árusítóterük után kötelezően létesítendő parkolók száma közel megkétszereződött. A szabályozás célja 

az volt, hogy a belvárosokban építési engedélyhez nem kötött, átalakítással létesülő üzletek belvárosi 

forgalomra gyakorolt hatását kiküszöbölje. A nagyobb parkoló-létesítési kötelezettség a belváros fizikai 

korlátozottsága révén a külvárosi részek felé tereli ezeket az üzleteket, és ezáltal a 

gépjárműforgalomhoz igazodó parkolóhely áll a vásárlók rendelkezésére. Az OTÉK 2016. márciusi 

módosításával a parkolókat meghatározott feltételek szerint és arányban elektromos gépjármű 

töltőállomással is el kell ellátni.  

 A kisvállalkozások verseny-hátrányának csökkentése, a helyi kiskereskedelem, a helyi piacok erősítése. 

A kisvállalkozások verseny-hátrányának csökkentését is támogatták az előző pontban bemutatott 

intézkedések. Hozzájárult a helyi kiskereskedelem és a helyi piacok erősítéséhez, hogy a kereskedelmi 

törvény 2012. január 1-jei módosításával bevezetésre került a helyi termelői piac fogalmának 

meghatározása, illetve több változás lépett életbe a helyi piac megnyitásának, működésének 

megkönnyítése érdekében. Lehetővé vált pl., hogy a helyi termelői piacok a korábban rájuk is 

vonatkozó előzetes engedély beszerzése helyett csupán a települési jegyzőnek megtett bejelentés 

megtétele után megkezdhessék tevékenységüket. További egyszerűsítés valósult meg a külön hatósági 

engedélyhez kötött termékek forgalmazásával és bizonyos adminisztrációs feladatokkal (pl. biztonsági 

terv, árusítóhelyek sorszámozása, nyilvántartások, kötelező tájékoztatási kötelezettségek elhagyása) 

kapcsolatban. Az NGM Kereskedelmi Főosztályán előkészítés alatt áll a helyi termékek 

kereskedelmének erősítéséről szóló Cselekvési Terv, amely számos intézkedést irányoz elő a helyi 

termékek kereskedelmének erősítése, különösen a belföldi kereskedelemben nagyobb arányú 

értékesítésüknek előmozdítása érdekében. A magyar online kiskereskedelmi forgalom erősítése 

érdekében elkészült a Kereskedelmi Főosztály gondozásában a Digitális Kereskedelem-fejlesztési 

Stratégia. Ebben többek között helyet kapott a belföldi digitális kereskedelem élénkítése a rövid ellátási 

láncok versenyképes szabályozása által. 

 Belföldi piacok védelme és a helyi gazdaságfejlesztés segítése, helyi kereskedelmi rendszerek 

ösztönzése, erősítése: a korábbi fejlesztéspolitikai feladatoknál felsorolt intézkedések e célokat is 

szolgálják. Az agrárgazdaság 2015. évi helyzetéről szóló jelentés alapján a regisztrált kistermelők száma 
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14.733 fő volt, amely emelkedést jelentett az elmúlt évek adataihoz képest, és ugyancsak emelkedést 

mutat a helyi termelői piacok száma is, amely decemberre elérte a 261-et.
6
Az FM hatásköréből adódóan 

is kiemelt figyelmet fordít a helyi termékek előállításának ösztönzésére, az értékesítési csatornák 

növelésére és a termékek fogyasztókkal történő megismertetésére, erre tekintettel a 2015-ös évet a Helyi 

termék évének nyilvánította. A 2015. I. félévében elkezdődött országos programsorozat 2016. március 

végéig tartott. A Helyi termék éve program kiemelt célja volt, hogy a helyi termékeket gyártók szakmai 

ismeretei bővüljenek, és kérdéseikre választ kapjanak. Az FM a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatallal, a Nemzeti Művelődési Intézettel, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen a 

termelők számára szakmai fórumokat szervezett az ország számos pontján.
7
 

 A hazai fogyasztóvédelem hatáskörének kiszélesítése, a piaci versenyképesség megvalósítása érdekében. 

 Törekedni szükséges a méltányos vagy becsületes kereskedelem feltételeinek megteremtésére. 

 A fogyasztóvédelem és a piacfelügyelet eszköztárának felhasználása a versenyben, és a tisztességes 

kereskedelem érdekében. 

A fenti 3 ponthoz: A fogyasztóvédelmi politika a szakmai működést támogató célok mellett (a 

Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló 

feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 2011/2015 (XII. 29.) Korm. 

határozat alapján) három fontos területet határozott meg, ahol a tisztességes piaci működést és a 

fogyasztói bizalom erősödését átfogóan, rendszerbe foglalva kívánja elősegíteni a 2018-ig terjedő 

időszakban mindhárom stratégiai cél vonatkozásában. a fogyasztói társadalom digitális vonatkozásainak 

kezelése;a kiszolgáltatott fogyasztók védelme, valamint a fenntartható és egészségtudatos fogyasztói 

gondolkodás és magatartás erősítése. A fogyasztóvédelmi politikának 2016-ban időarányosan 

megvalósításra került konkrét intézkedései:minta-webáruház honlap kidolgozása, fogyasztóvédelmi 

ABC kidolgozása, fogyasztói tudatosságra nevelő iskola pályázat kiírása, fogyasztóvédelmi ismeretek 

beépítése a szakképzési modulokba, kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztók védelme.  

Összegzésként megállapítható, hogy a hazai fogyasztóvédelem vezérfonalául szolgáló, Magyarország 

V. középtávú 2018-ig szóló fogyasztóvédelmi politikájában meghatározott feladatok jellegüket tekintve 

minden fogyasztóra és vállalkozás vonatkoznak földrajzi különbség nélkül. Ezen túl 2017-től lényeges 

változás, hogy a Kormány a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő 

minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 

13.) Korm. határozatban összesen 44 központi hivatal és költségvetési szerv megszüntetéséről, illetve 

átalakításáról döntött, amely érintette a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot és fővárosi és megyei 

kormányhivatalok által ellátott területi fogyasztóvédelmi feladatokat is. A fogyasztóvédelmi feladatok a 

jövőben új szervezeti keretek között kerülnek ellátásra, mind a 197 járásban megjelenik 

fogyasztóvédelmi hatáskör, azaz a módosításoknak köszönhetően az elsőfokú fogyasztóvédelmi 

hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el, adnak tanácsot, és ugyanitt panaszt is lehet tenni. Ezzel 

is hozzájárulva a helyi életminőség javításához és területi különbségek mérsékléséhez. 

 Szükséges a helyi termékek, a magyar termékek mikroszintű kereskedelmének, piacra jutásának 

támogatása, vagyis meg kell teremteni annak a jogi lehetőségét, hogy a legnagyobb beszerzők, az 
önkormányzati és kormányzati szereplők, illetve a gazdasági társaságok a közvetlen környezetükből 

vásárolhassanak. A kisvállalkozások verseny-hátrányának csökkentése, a helyi kiskereskedelem, a helyi 
piacok erősítése feladatnál említett intézkedések e célokat is szolgálják. 

 Vissza kell állítani a kereskedelemben forgalomba hozható áruk szigorúbb minőségellenőrzését, 

forgalomba hozatali engedélyeztetését. Ld. 3.2.3.2. Élelmiszergazdaság, élelmiszeripar fejezet Az 

élelmiszerbiztonság magas szintű megteremtése és fenntarthatósága” pontnál. 

 

                                                   

6Ld.:http://www.parlament.hu/irom40/13320/13320.pdf, 245. oldal, utolsó letöltés napja: 2017. január 26. 
7Ld.:https://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/megyei-hirek/91252-helyi-termek-eve-2016-szakmai-
forumsorozat-csenger; utolsó letöltés napja: 2017. január 27.  

http://www.parlament.hu/irom40/13320/13320.pdf
https://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/megyei-hirek/91252-helyi-termek-eve-2016-szakmai-forumsorozat-csenger
https://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/megyei-hirek/91252-helyi-termek-eve-2016-szakmai-forumsorozat-csenger
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Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 Az ellátatlan települések számának csökkentése: a TOP általános vezérlő elvei között szerepel, hogy 

egyes beruházási prioritások esetében a támogatott projektek kiválasztásánál előnyben részesülnek az 

ellátatlan területek, valamint a hátrányos helyzetű területek, illetve kiemelten a sérülékeny társadalmi 

rétegek számára megvalósuló fejlesztések, és a legnagyobb szociális és gazdasági gondokkal küzdő, 

gyakran marginalizált helyzetű közösségek, köztük romák által lakott városrészek. A megvalósuló 

projekteknek elő kell segíteni a szegregáció elleni küzdelmet. A beruházásokkal érintett 

szolgáltatásoknak figyelembe kell venniük a társadalmi befogadás szempontját, biztosítaniuk kell az 

általános szolgáltatások hozzáférhetőségét a lakosság számára. 

 A településközpontok kiürült üzlethálózatának újraélesztése: a TOP intézkedési között szerepel helyi 

gazdaságfejlesztésre irányuló pályázati felhívás is. A TOP-6.1.3-16. Helyi gazdaságfejlesztés című 

konstrukció támogatható tevékenységei között szerepel a piaci terület (vásárcsarnok, kültéri 

elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt építése, 

kialakítása, meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), 

üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, a 

meglévő, rossz állapotú, nem felújítható üzlethelyiségek elbontása. Illetve támogatható még a piac 

területén, telekhatárán belül szükséges alapinfrastruktúra építése, korszerűsítése (közművek, utak, 

biztonsági sávok, gépjárműparkolók), valamint telekhatáron kívül gépjárműparkoló fejlesztése, 

kialakítása, valamint a tevékenységekhez kapcsolódó új közös használatú kiszolgáló épület építése, 

létesítése, valamint nyitott és zárt árusító létesítmények kiépítése. 

 A kialakult koncentráció mérséklése, közvetett eszközökkel, szabályozással, támogatáspolitikával, a 

kereskedelem sokszínűségének megőrzése mellett. A kereskedelem koncentrációjának csökkentése 

feladatnál említett intézkedések e célokat is szolgálják. 

 A hálózatok, társulások és a franchise rendszerek kihasználása kisméretű boltok számára. A 

kereskedelem koncentrációjának csökkentése feladatnál említett intézkedések e célokat is szolgálják. 

 A helyi termelői piacok népszerűsítése, a helyi termékek piacra jutásának segítése nemcsak a helyi 

piacokon, hanem a térség boltjaiban, üzletláncaiban is. A kereskedelem koncentrációjának csökkentése 

és a kisvállalkozások verseny-hátrányának csökkentése, a helyi kiskereskedelem, a helyi piacok 

erősítése feladatoknál említett intézkedések e célokat is szolgálják. 

 A kereskedelmi kkv-k versenyhelyzetének javítása oktatással, marketinggel és támogatáspolitikával: a 

Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégia a kereskedelmi kkv-k belföldi digitális kereskedelembeli 

forgalmát hivatott javítani. Ennek érdekében előírja a magyar kereskedők digitális piacra lépésének, a 

fennálló digitális kereskedők piacbővítésének, a hagyományos kereskedők digitális kereskedővé 

válásának, kereskedők infokommunikációs technológia beszerzéseinek ösztönzési lehetőségeinek 

vizsgálatát, és a támogatás jelenlegi és lehetséges – mind hazai, mind a GINOP keretében rendelkezésre 

álló források felhasználásával, továbbá valamennyi egyéb fejlesztési forrásból megvalósítható – 

formáiról szóló jelentés elkészítését. A Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégia továbbá rögzíti az 

elektronikus kereskedelem képzési program elindításának lehetősége vizsgálatát a Gazdaságfejlesztési 

és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016 (I. 18.) 

Korm. határozattal összhangban, valamint a hazai kereskedők digitális képességeinek fejlesztésére 

irányuló iskolarendszerű, valamint egyéb képzési programok megvalósítására vonatkozó intézkedési 

tervet. Előírja továbbá a belföldi digitális kereskedőkre vonatkozó szabályozás fejlesztésének, 

jogkövetés segítésének vizsgálatát, különösen a belföldi digitális kereskedelemmel kapcsolatos 

adminisztratív terhek csökkentésének lehetősége körében. Szerepel benne továbbá a korábban említett 

belföldi lakosság belföldi digitális kereskedőktől való vásárlásra ösztönzése, valamint a belföldi helyi 

termék forgalom digitális kereskedelemben történő növelése vizsgálatának előírása.  

 A hagyományos településközpontok kereskedelmi arculatának megőrzése, fejlesztése: a TOP 6. 

prioritásában egyedi célkitűzésként szerepel a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség 

megtartása városfejlesztési beavatkozásokkal. Ennek keretében a gazdaságfejlesztési fókuszú 
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városfejlesztés: a megyei jogú városok/városközpontok gazdasági funkcióinak megerősödése, 

újjáéledése, kereskedelmi, szolgáltatási funkcióinak bővülése, tevékenységeinek élénkülése és a 

fejlesztéssel érintett településrészeken működő vállalkozások gazdasági tevékenységek bővülése 

szerepel a megvalósítandó célok között.
8
 

 A kereskedelmi kultúra és technika fejlesztése, az ehhez szükséges források megteremtése: a Digitális 

Kereskedelem-fejlesztési Stratégia előírja az elektronikus kereskedelem képzési program elindításának 

lehetősége vizsgálatát a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1006/2016 (I. 18.) Korm. határozattal összhangban, valamint a hazai kereskedők 

digitális képességeinek fejlesztésére irányuló iskolarendszerű, valamint egyéb képzési programok 

megvalósítására vonatkozó intézkedési tervet.  

 A foglalkoztatás különböző formáinak alkalmazása a kereskedelemben, mint hatékonyság-, és 

foglalkoztatás növelő tényező. Ld. 3.2.1.1 Foglalkoztatás fejezet, Rugalmas foglalkoztatási formák 

előtérbe helyezése. Atipikus foglalkoztatási formák terjedésének támogatása pont. 

 Terjeszkedési, együttműködési lehetőségek kihasználása a határok mentén és a Kárpát-medencei 

térségben: az INTERREG III határ menti együttműködéseket finanszírozó programban két, egyes 

esetekben három ország határ menti megyéi működnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális 

kapcsolatok fejlesztése érdekében. A beavatkozás fő területei: kis- és középvállalatok együttműködése, 

helyi gazdaságfejlesztési kapcsolatok, város- és vidékfejlesztés, emberi erőforrás fejlesztés, 

környezetvédelem, megújuló energia, közlekedési, információs és vízügyi együttműködés, jogi és 

közigazgatási együttműködés. Részletesebben ld. 3.1.3.8 Határ menti és határon átnyúló fejlesztések 

fejezetnél. 

 Egyszerű, átlátható és betartható szabályozás: a kereskedelmi jog az Európai Unió felől érkező 

liberalizálási elvárásoknak megfeleltetett, egyszerű és átlátható szabályozást tartalmaz. Míg korábban 

alapelv volt, hogy kereskedelmi tevékenység csak működési engedéllyel rendelkező üzletben 

folytatható, a belső piaci irányelv miatt elsődlegessé vált, hogy a kereskedelmi tevékenységek 

alapvetően bejelentéssel folytathatók, kivéve néhány olyan termékcsoportot, ahol a közérdekből eredő 

kényszerítő ok (pl. egészség, közveszély okozás, környezet és természetvédelem, stb.) miatt szükséges 

az engedélyezési rendszer fenntartása. A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében ismételten 

felülvizsgálatra kerültek a hatósági eljárások, így a kereskedelem területén is több körös egyeztetésben 

vizsgálták meg a szaktárcák az eljárások egyszerűsítésének lehetőségeit, és feltételeit. Az eljárások 

egyszerűsítésének jegyében a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgyak forgalmazása az 

engedélyköteles tevékenységek közül bejelentés-kötelessé vált 2016. január 1-től. A járási (fővárosi 

kerületi) hivatalok megerősítéséről, valamint az ehhez szükséges hatáskör-racionalizálásról szóló 

1959/2015. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében a nemesfém tárgyak értékesítésével kapcsolatos 

hatósági eljárások a Fejér Megyei Kormányhivatal hatáskörébe kerülnek. A Fémtörvény egyszerűsítése 

miatt elektronikusan is intézhető az engedély kérelem, mely jelentősen lerövidíti az eljárási időt, 

valamint az engedélyben rögzített adatok változásának bejelentésénél, azon adatok tekintetében, 

amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, a bejelentés úgy is teljesíthető, hogy az 

adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a fémkereskedő kéri – 

haladéktalanul értesíti a Nemzeti Adó-és Vámhivatalt. A kereskedelmi tevékenységek végzésére 

irányuló eljárások egyszerűsítése keretében 2016. január 1-től a kereskedelmi tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet módosulásával a kereskedelmi 

hatóságok nyilvántartása egységesen a Zala Megyei Kormányhivatalhoz került, valamint a mozgóbolt 

útján folytatott kereskedelmi tevékenységet, valamint üzleten kívüli kereskedelmet végző 

kereskedőknek tevékenységüket ezt követően csak a székhely szerinti jegyzőhöz kell bejelenteni, illetve 

csökkent a szakhatóságként jegyző által megkeresendő hatóságok száma is. A Digitális Kereskedelem-

fejlesztési Stratégia előírja továbbá a belföldi digitális kereskedőkre vonatkozó szabályozás 

                                                   

8 Ld.: TOP, 188. old. 2.F.12.pont 
https://www.palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsadalmi_egyeztetese 

https://www.palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsadalmi_egyeztetese
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fejlesztésének, jogkövetés segítésének vizsgálatát, különösen a belföldi digitális kereskedelemmel 

kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentésének lehetősége körében. 

 Promóciós lehetőségek megteremtése és kihasználása a kereskedelem fejlődése és a 

kereskedelemfejlesztési stratégia megvalósítása érdekében: a kereskedelem koncentrációjának 
csökkentése pontnál említett intézkedések e célokat is szolgálják. 

Külkereskedelem – külgazdaság 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalóulása: 

 A gazdaság vertikális integrációjának növelése, így az export-import egyensúlyának megteremtése, a 

külkereskedelmi mérleg javítása, a nagyobb hazai hozzáadott értéket előállító ágazatok külgazdasági 

súlyának növelése: 2016-ban Magyarország exportjának értéke minden korábbi rekordot megdöntött és 

az előzetes adatok alapján meghaladta a 176,57 Mrd eurót. Ezzel párhuzamosan a külkereskedelmi 

egyenleg is kiugróan magas volt, és az előzetes adatok alapján több mint 9,9 Mrd euró aktívumot 

mutatott, ami közel 16 százalékos javulást jelent a megelőző évhez képest.  

- Az MNKH ehhez a mutatóhoz az alábbiakkal járul hozzá: külkereskedelmi kapcsolatok révén 

közvetlenül biztosít üzleti lehetőségeket a magyar vállalkozások számára, ezen belül is az elsődleges 

célcsoport a kkv szektor. Képzések révén képességet fejleszt a kkv szektorban tevékenykedő 

szervezetek részére, ezáltal is növelve az exportképességüket. Hazai és nemzetközi kiállításokon 

lehetőséget biztosít a hazai vállalkozások számára termékeik, szolgáltatásaik bemutatásához, valamint a 

kiállításhoz kapcsolódó üzleti fórumokon való részvételre. Gazdaságdiplomáciai rendezvényeken, 

valamint magas rangú delegációk szervezésén keresztül lehetőséget biztosít a hazai kkv szektor 

szerepelői számára, hogy külföldi üzleti partnerekkel, illetve magas rangú politikai és gazdasági 

szereplőkkel kapcsolatba kerüljenek, ezáltal is javítva az exportlehetőségeiket. Az MNKH az ágazati 

prioritásokat olyan módon határozza meg, hogy a hazai, hagyományos export ágazatok mellett azok az 

iparágak kerüljenek a fókuszba, amik nagyobb hozzáadott értékkel rendelkeznek. Ide kerül besorolásra 

az orvostechnológia, a gépipar, az ICT, valamint a különböző technológia láncok exportja is. Emellett 

néhány speciális terület kiemelésre került: A Digitális Jólét Program részeként 2016-ban elkészült a 

Digitális Exportfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: DES): a Stratégia négy kiemelt terület 

támogatására fókuszál: a magyar infókommunikációval foglalkozó kkv-k; a magyar startupok; a 

szolgáltató központok (Shared Service Center-ek); az exportképes digitális állami megoldások. A 

Magyar Nemzeti Kereskedőház a hivatalos munkaszervezete a DES megvalósításának, illetve a 

titkársági feladatok ellátásának. InnoTrade: Az MNKH kulcsfontosságú állami és piaci szereplők 

együttműködésével indította útjára InnoTrade elnevezésű startup programját. Ennek keretében konkrét 

megjelenési, kiállítási lehetőséget biztosít a nemzetközi piacra lépést tervező hazai startupok számára. A 

program célja elősegíteni a hazai innovatív vállalkozások külpiacra lépését. Keretében az MNKH 2016-

ban összesen 32 nemzetközi szakmai rendezvényen 72 startupnak biztosított megjelenési lehetőséget. 

Áldomás: az MNKH közreműködésével létrehozott Áldomás márka olyan élelmiszeripari termékeket 

fog össze, amelyek mind megjelenés, mind pedig beltartalom és a felhasznált alapanyagok minősége 

szempontjából prémium kategóriát képviselnek.  

 A befektetés-ösztönzési rendszer új eszközeinek bevezetése: a Külgazdasági és Külügyminisztérium által 

kezelt EKD program keretrendszere folyamatosan a piaci igények figyelembe vételével kerül 

módosításra. Legutóbb 2016 folyamán, 2017. január 1-i hatályba lépéssel került jelentős módosításra, 

amely szerint egy új K+F jogcím került bevezetésre, illetve a tőke- és technológia intenzív beruházások 

is hangsúlyosabb szerepet kaptak, illetve a leghátrányosabb helyzetű megyékben a bekerülési 

kritériumok további enyhítésre kerültek. Az Európai Uniós forrásokban rejlő lehetőségek jelentős 

leszűkülésének következtében a külföldi tőkebeáramlást segítő eszközök hazai zászlóshajójává vált a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium által kezelt EKD program, lévén külföldi tulajdonú 

nagyvállalatok nagyberuházásai számára gyakorlatilag ez a támogatási program adja a legjobb 

feltételeket. A Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz tartozó, a program Kezelő Szervi feladatait 

ellátó Nemzeti Befektetési Ügynökség folyamatosan monitorozza a program kapcsán felmerülő 
esetleges problémákat, a beruházói igények változásait, és tesz javaslatot a programnak a jogszabályi 

keretek között alehető leg befektetőbarátabb ki- és átalakítása érdekében. A kormány kiemelt célja, 
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hogy a magyar kis és középvállalkozások minél versenyképesebben tudjanak bekapcsolódni a 

hazánkban gyártókapacitással rendelkező nagyvállalatok beszállítási láncába. Ezt a szándékot segíti a 

Nemzeti Befektetési Ügynökség Beszállítói területe, ahol a legfontosabb törekvés az, hogy a hazai kkv-

k minél nagyobb szerepet kapjanak a Magyarországon letelepedett integrátorok beszállítói láncában. 

Beszállítói prioritások: Magyarországra betelepült befektető, termelő nagyvállalatokkal való szoros 

operatív, munkakapcsolat kialakítása, az indirekt export elősegítése; külföldi, külföldön gyártókkal, 

integrátorokkal való kapcsolatépítés a hazai beszállítóknak új piacok teremtése céljából; a magyar 

beszállítói potenciál kiajánlása a hazánkban letelepedni szándékozó nagyvállalatok számára, már a 

projekt tervezési szakaszában; a hazai tulajdonú kis-és közepes vállalkozások fejlesztése a 

versenyképesség érdekében, beleértve a vállalkozás szoft elemeit is. 

A tevékenység érdekében beszállító-fejlesztési együttműködéseket köt a HIPA, valamint kidolgozta és 

működteti a Beszállítói Programot, melynek keretén belül mind a nagyvállalatok, mind a hazai 

tulajdonú kkv-k a kölcsönös előnyök és érdekek mentén megszólításra kerülnek. A lehető legszélesebb 

vállalati kkv ügyfélkör számára nyújt hatékony segítséget a külpiaci törekvéseik megvalósításában. 

Célja, hogy a külpiacokat tekintve teljes lefedettséget adjon, valamint reális, a magyarországi 

exportőrök által támogatott illetve bevonásukkal összeállított üzleti stratégiával és szakmai 

programtervvel rendelkezzen, továbbá, hogy rövidtávon kommunikálható, valós üzleti eredmények 

felmutatására legyen képes és működése legyen kompatibilis a kormányzati és vállalkozói szférával 

egyaránt. 

 A kkv-k exportpotenciáljának fejlesztése, nemzetközi jelenlétük növelése: A kkv-k nemzetköziesítéséhez 

és exportpotenciáljuk fejlesztéséhez az MNKH több módon járul hozzá: Az MNKH adatbázisában több 

mint 4000 hazai partner szerepel, akik számára export és üzletfejlesztési tanácsadást egyaránt nyújt. A 

tanácsadások során a cégre szabott exportfejlesztési stratégia kerül kialakításra, ezáltal is elősegítve a 

cégeknek a meghatározott külpiacon történő érvényesülését. Exportakadémia: Az MNKH 2016-ban 

összesen 39 tréningnapot szervezett, melyeken 556 cég vett részt. Főbb témák: külkereskedelem-

technika, B2B tárgyalástechnika, külpiaci elemzések, marketingstratégia építés és külpiaci 

projektmenedzsment, forrásbevonás, valamint külpiaci promóciós eszközök. 2016 novemberében az 

Exportakadémia elindult a határon túli magyar vállalkozások részére is. A nemzetközi jelenlétet segíti 

elő a külföldi kiállítások, rendezvények, gazdaságdiplomáciai események szervezése. Az MNKH 2016-

ban 85 kiállításon, összesen közel 800 magyar kkv számára teremtett lehetőséget a nemzetközi 

bemutatkozásra. Az MNKH 2016-ban összesen 19 külgazdasági és export tematikájú, valamint 124 

külföldi eseményt szervezett, melyeken közel 2000 magyar vállalkozás vett részt, és amelyek 

megközelítőleg 4500 konkrét üzleti tárgyalás lebonyolításához segítették a magyar vállalkozásokat.  

 A külpiacok bővítése, illetve a keleti nyitás révén adódó lehetőségek kiaknázása: a Keleti Nyitás 

stratégiájának köszönhetően, Kína és Magyarország között számottevően növekedett a politikai 

delegációk száma és a kétoldalú párbeszédek intenzitása. Magyarország első európai országként 

csatlakozott az „Egy övezet, egy út” (OBOR) kezdeményezéshez. 2016. november 30-án Pekingben 

megvalósult az első kétoldalú „Egy övezet, egy út” (OBOR) tárcaközi munkacsoportülés. 

Miniszterelnökeinknek minden évben lehetősége nyílik találkozni és bilaterális keretek között 

egyeztetést folytatni a Kína-KKE csúcstalálkozók során. Közös, zászlóshajó projektünk a Budapest-

Belgrád vasútvonal modernizációja. 2017-ben Magyarország rendezi meg az együttműködés 

csúcstalálkozóját. Az ’Utazás 2016’ kiállítás díszvendége a Kínai Népköztársaság volt, mely esemény 

margóján megnyitásra került a Kínai Nemzeti Turisztikai Hivatal (CNTA) budapesti regionális 

központja. 2016 áprilisában a Bank of China és az Államadósság Kezelő Központ együttműködésében 

Magyarország a KKE térségben elsőként, Európában másodikként, a világon harmadikként bocsátott ki 

a kínai fizetőeszközben denominált szuverén államkötvényt, 1 Mrd jüan (~43 Mrd Ft) névértékben, 

melynek sikerét jelzi a 2,5-szeres túljegyzés. A magyar–orosz kétoldalú kapcsolatokat rendszeres 

párbeszéd jellemzi, amely nagyban hozzájárul gazdasági-kereskedelmi érdekeink érvényre juttatásához. 

Vlagyimir Putyin elnök 2015. februári magyarországi látogatását Orbán Viktor miniszterelnök 2016. 

február 17-én tett moszkvai látogatása követte. 2017. február 2-án ismét munkalátogatást tett 

Magyarországon Vlagyimir Putyin orosz elnök. Elfogadásra került Magyarország Külgazdasági és 

Külügyminisztériuma és az Oroszországi Föderáció Külügyminisztériuma 2017. évi konzultációs terve, 

valamint a Komplex magyar–orosz régióközi együttműködési program a 2017-2022 közötti időszakra. 

A magas szintű tárgyalások keretében áttekintésre került számos kétoldalú, nemzetközi és gazdasági 
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téma. Az oroszországi régiókhoz fűződő közvetlen kapcsolatok megteremtésére és fejlesztésük 

érdekében, az utóbbi időben számos gazdasági együttműködési megállapodást (GEM) kötöttünk a 

régiókkal és az Oroszországi Föderáció több szubjektumának kormányzója és üzleti delegációja kereste 

fel hazánkat (pl. Tatárföld, Szentpétervár, Kurszk megye, Mordvin Köztársaság). A kelet-európai és 

közép-ázsiai térség országaiban a Keleti Nyitás politikájának célja, hogy a kölcsönös érdekeket alapul 

véve kihasználja a térségben rejlő gazdasági potenciált, amellyel új piacokat nyithat meg. Ukrajna 

szomszédos országként, és a kárpátaljai magyarság miatt, a Keleti Nyitás meghirdetése előtt is kiemelt 

partner volt. 2016. november 24-én Orbán Viktor és Volodimir Grojszman miniszterelnökök a magyar-

ukrán határ menti infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó szándéknyilatkozatot, valamint a 

fejlesztésekhez magyar részről biztosítandó 50 millió eurós kötött segélyhitelre vonatkozó 

megállapodást írtak alá. A program megvalósításával megépülhet az M3-as autópálya az ukrán határig, 

valamint annak ukrán oldali folytatása Munkácsig, megvalósulhat a Beregsurány-Asztély határátkelő 

teherforgalmi bővítése és a beregszászi elkerülő út, valamint megújulhat a Beregszász-Munkács autóút. 

Új határátkelő nyitására kerülhet sor Nagyhódos és Nagypalád között. Azerbajdzsán stratégiai 

partnerünk, amellyel rendszeressé váltak a felső szintű politikai kapcsolatok. Az elmúlt években magyar 

cégek, intézmények egyre gyakrabban szerepelnek sikeresen azeri kormányzati tendereken. Politikai 

kapcsolataink mintaszerűek Georgiával, célunk ezeket kihasználva a kölcsönös előnyökön alapuló 

gazdasági együttműködés elősegítése. A taskenti magyar nagykövetség 2016. február 11-én megkezdte 

működését. Az ulánbátori képviseletnyitás óta számos ígéretes projekt indult be, megvalósításuk 

folyamatban: Biokombinát rekonstrukció kötött segélyhitellel (25 millió dollár), Pénzjegynyomda Zrt. 

tendernyerése biometrikus útlevelek szállítására (10 millió dollár), Mega Logistic részvétele ulánbátori 

jurtanegyed rekonstrukcióban (85 millió dollár). A nyugat-balkáni térség hagyományosan a magyar 

külpolitika és külgazdaság homlokterében áll. A nyugat-balkáni országok integrációját szakértői 

támogatáson keresztül segítjük, így szakértőink dolgoznak Szerbiában, Montenegróban, Macedóniában. 

A térség biztonsági helyzete szempontjából meghatározó jelentőségű Montenegró közelgő NATO-

csatlakozása. A migrációs válság okozta kihívások kezelésében a magyar rendőrök segítenek 

Szerbiában és Macedóniában. A térségben Szerbiával stratégiai partneri viszonyt ápolunk, 2016. 

november 20-21-én tartottuk a harmadik közös kormányzati csúcsot. A többi nyugat-balkáni országgal 

szintén számos magas szintű találkozót bonyolítottunk le, rendszeresek a kétoldalú érintkezések. 

Koszovóval 2016. december 14-én kötött segélyhitel megállapodást írunk alá, amelynek eredményeként 

víztisztítási, árvízvédelmi beruházások valósulhatnak meg magyar vállalatok részvételével. Törökország 

meghatározó stratégiai és gazdasági partnerünk. Rendszeresek a magas szintű találkozók. Törökország 

szövetségesünkként, földrajzi elhelyezkedésénél fogva első számú partner Európa biztonságának 

garantálásában, mindenekelőtt a migrációs válságot és a terrorizmus jelentette veszélyt ide értve. 2015. 

február 24-én a magyar-török közös kormányülés alkalmával az Fővárosi Vízművek (FV) Zrt. és az 

AFAD elnöksége együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá az FV Zrt. mobil víztisztító 

berendezésével való egészséges ivóvíz biztosítására az AFAD által kijelölt szír menekülttáborban. Az 

FV Zrt. a berendezést 2016 októberében az AFAD által kijelölt, Yayladagi (Latakia tartomány) 

menekülttáborba szállítatta, egy 4 fős szakértői delegáció pedig 2016. október 16 és november 5-e 

között a helyszínre utazott a víztisztító telepítésére, mely ez idő alatt 121.500 liter tisztított ivóvizet 

állított elő. A Magyar Nemzeti Kereskedőház széleskörű globális kapcsolati rendszerrel rendelkezik. 

Saját, helyi képviseletein keresztül végzi exportfejlesztési tevékenységét. A kereskedőházak révén négy 

kontinens közel 60 országában van jelen. Három országban kompetencia központot – Kambodzsában 

(agrártechnológia), Mongóliában (élelmiszeripar) és Mexikóban (infokommunikációs) – is működtet. 

Figyelembe véve a kormányzat Keleti és Déli Nyitás politikáját, kiemelt hangsúlyt kap az ezen 

országokban levő jelenlét. A célország folyamatos monitorozása mellett működésük biztosítja, hogy a 

hazai vállalkozások naprakész információkhoz jussanak a célországokban adódó üzleti lehetőségekről, 

emellett az országokban végbemenő gazdasági, politikai, kulturális és egyéb változásokról is 

információt szolgáltatnak. Ezt a hálózatot 22, a Magyarországgal szomszédos országban, valamint 

Lengyelországban működő iroda egészíti ki. 

 Törekedni szükséges arra, hogy Magyarország az Európai Unió EU-n kívülre irányuló kereskedelmének 

kapujává váljon: a Keleti Nyitás politikájának 2011-ben történt meghirdetését sürgetővé tette a 2008-

ban kezdődött pénzügyi-gazdasági világválság, ami súlyosan érintette a vezető nyugati hatalmakat. A 

Keleti Nyitás nem jelentette az euro-atlanti prioritások feladását, nyugati orientációnknak nem 

alternatívája, hanem kiegészítője lett. Arra törekszik, hogy helyünk stabilizálódjon a globalizálódó 

világban, oldódjon egyoldalú gazdasági függőségünk, és keleti kapcsolatainkat fejlesszük. Olyan 

régiókkal kívánunk fokozottabban együttműködni, amelyek gazdasági fejlődésük vagy demográfiai 
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súlyuk miatt segíthetik a magyar külgazdasági célok elérését (export és befektetések növelése), de 

geopolitikai szempontból is egyre fontosabbá válnak. A Magyar Kormány 2015 márciusában hirdette 

meg a Déli Nyitás külgazdasági és külpolitikai stratégiát, a korábbiaknál lényegesen nagyobb figyelmet 

szentelve a latin-amerikai, afrikai, közel-keleti és ázsiai piacoknak. Az új stratégia célja, hogy az 

eddigieknél integráltabb szemlélettel, kibővült szakmai, technikai és személyi eszközrendszerrel 

támogassa az egyes országokkal folytatott kapcsolatépítés mélyítését és a magyar kis- és 

középvállalkozói szféra további piacszerzési törekvéseit e távoli piacokon. 

 Törekedni szükséges a méltányos vagy becsületes kereskedelem feltételeinek megteremtésére. A 

szabályozási rendszer alapelvei és az ellenőrzés, a fogyasztóvédelem irányelvei érvényesüljenek. Ld. e 

fejezet Belkereskedelem, kiskereskedelem hasonló pontjánál 

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 A külkereskedelem jelenlegi erős földrajzi koncentrációjának csökkentése: a gyorsabban növekvő 

piacok irányába való súlyponteltolódás elősegítése a magyar kivitelben, erőteljes keleti nyitás, erős 

„rácsatlakozás” a nagy nyugat-európai exportőrökre, a Visegrádi országokba irányuló kivitel fokozása. 

A magyar export értékének korábban, 2010 előtt a 85%-a EU országokba irányult, és mindössze 15% 

ment az EU-n kívüli országokba. 2011-től kezdve sikerült változtatni ezen az arányon és most már 

stabilan 20% feletti az EU-n kívüli országokba irányuló export aránya. Az MNKH a Déli és a Keleti 

Nyitás gyakorlati megvalósítását elsődlegesen a kereskedőházak működésén keresztül tudja 

végrehajtani, ezáltal is biztosítva azt, hogy a hazai vállalkozások, elsődlegesen a kkv szektor képviselői 

ne csupán az EU-n belül tudjanak exporttevékenységet folytatni, hanem megismerhessék az EU-n kívüli 

üzleti lehetőségeket, potenciális exportpiacokat is. Az MNKH a kereskedőházait jellemzően olyan 

országokban nyitja, amelyek jelentős növekedési potenciállal rendelkeznek. A kereskedőházak 

tevékenysége következtében feltérképezésre kerülnek az adott országban rejlő konkrét iparági 

lehetőségek, folyamatosan monitorozásra kerülnek az adott országokban bekövetkező politikai, 

gazdasági, kulturális változások, emellett konkrét megkereséseket is közvetítenek a magyar 

vállalkozások számára.  

 A külkereskedelmi tevékenység országon belüli széleskörű elérhetőségének támogatása érdekében 

témaorientált területi tájékoztatási rendszerek kidolgozása: az MNKH 2016-ban elindította a Partner 

Portált, amin keresztül a cégcsoporttal kapcsolatban levő vállalkozások számára online felületen 

keresztül tudott tájékoztatást adni a cégeket érintő eseményekről, kiállítás és rendezvény lehetőségekről. 

Emellett az MNKH 2017-ben elindította e-learning szolgáltatását. Az e-learning azzal a céllal került 

kialakításra, hogy a magyar érdekeltségű vállalkozások számára a korábbi, személyes képzéseken és 

információátadáson túl szélesebb körben, időhöz és helyhez nem kötött formában is képzéseket és 

külkereskedelmi információkat lehessen nyújtani. Az MNKH a magyar érdekeltségű cégek széles 

körének nyújtott tanácsadást arra vonatkozóan, hogy milyen lehetőségek vannak az adott cég számára a 

külpiacon való megjelenésre, az exportértékesítés növelésére. Ez egyrészt az ország területén belül a 

magyar cégekre vonatkozóan, a cég Belföldi Akvizíciós Hálózatának, valamint az üzletfejlesztési 

szakértőinek segítségével, másrészről pedig a Kárpát-medencei Régióban tevékenykedő, magyar 

érdekeltségű vállalkozások számára, a Közép-Európai Hálózat keretében tevékenykedő külpiaci irodák 

segítségével történt. Az MNKH azon cégek számára is tudott hasznos tanácsadást nyújtani, akik már 

rendelkeznek export tevékenységgel. Az ő irányukba egyrészről az export bővülését, diverzifikálását, 

másrészről új piacok elérésének lehetőségét kínálták. Az MNKH a beérkező külpiaci igényekre 

irányuló, potenciális hazai exportőr azonosításán túl proaktív kiajánlásokkal is segítette a magyar 

vállalkozások tevékenységét. Ennek keretein belül konkrét vállalkozás exportpiacra szánt terméke kerül 

kiajánlásra, részben projektmenedzserek, részben a külpiaci hálózat segítségével. Emellett komplex, 

technológiai megoldások kiajánlásával is foglalkozott. Az MNKH összegyűjtötte és integrálta azokat a 

hazai vállalkozásokat, amik a projekt megvalósításában részt tudtak venni, és ezek a komplex 

szolgáltatások kerültek kiajánlásra a külpiaci megrendelő irányába.  
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3.2.1.12 Kkv-k, befektetés ösztönzés 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

• A kkv--szektor tudás-intenzitásának, innovációs képességének növelése. Ld. 3.2.4.2 Kutatás + 

fejlesztés + innováció (KFI) fejezet, a hazai kkv-k innovációs törekvéseinek támogatása. 

• Egyablakos vállalkozói ügyfélkapcsolati pontok kialakítása: A magyarorszag.hu továbbfejlesztése a 

kormányzati portál-konszolidációval összefüggő feladatokat tartalmazó 1831/2016 Korm. határozatban 

foglalt intézkedések mentén zajlik. A tervek szerint a magyarorszag.hu egyablakos vállalkozási 

ügyfélkapcsolati pontként is képes lesz funkcionálni 2018-tól.  

• A kisvállalkozói tőkejuttatási programok visszaállítása a tőkéhez és kedvezményes hitelfeltételekhez 

jutás érdekében. Tőkeprogramok: Az MNB 2014 közepén zárult vizsgálata rámutatott, hogy 2010–2014 

között nem volt számottevő a klasszikus intézményi befektetők (pl. nyugdíjalapok) aktivitása a magyar 

kockázati tőke piacon, és elsősorban az uniós forrásból újonnan létrejött kockázati tőkealapok 

tevékenykedtek. A befektetések jó része startup és növekedési fázist finanszírozott, kevés volt a korai, 

ún. seed (magvető tőke) fázisú befektetés. A 2007-2013-as uniós fejlesztési időszak pénzügyi 

kihelyezési időszaka 2016. első félévéig tartott. Ebben az időszakban a Gazdaságfejlesztési Operatív 

Program (GOP) JEREMIE alapjai és a Széchenyi Tőkealap jelentősen hozzájárult a tőkepiaci aktivitás 

élénküléséhez. A JEREMIE Programok (GOP 4. és a KMOP 1. prioritások) keretében az összes jegyzett 

tőke szintű kötelezettségvállalás az OP-ban 85,55 Mrd Ft volt, amelynek segítségével mintegy 125 Mrd 

Ft értékbenjegyezték le a tőkealapok jegyeit. Ebből 127 Mrd Ft értékben születtek befektetési 

szerződések, melyekhez végül 117,92 Mrd forintot folyósítottak ki 353 befektetés keretében. A 2007–

2013-as időszakban állami forrásból társfinanszírozott jelentős tőkeprogram nem indult. A kkv-k 

körében tapasztalható tőkehiány felszámolása, a kockázati tőke és alternatív forrásbevonás elősegítése 

érdekében előkészítés alatt áll a GINOP 8. „Pénzügyi eszközök” prioritása terhére 8 Mrd Ft összeggel 

az Irinyi Kockázati Tőkealap. Célja, hogy az Irinyi Terv célkitűzéseivel összhangban, a Terv által 

kiemelten fejlesztendő területként meghatározott 6 ágazatba (a védelmi iparra nem terjed ki) tartozó 

projektekbe fektessen be tőkét. Figyelemmel arra, hogy a GINOP forrásai csak a kevésbé fejlett 

régiókban használhatók fel, felállításra kerül egy Irinyi II. Tőkealap a Közép-magyarországi Régióban, 

szintén 8 Mrd Ft keretösszeggel. Az alap forrását a 2007-2013 közötti JEREMIE forrásokból 

visszaforgó pénzügyi eszközök jelentik. Szintén a 2007-2013 JEREMIE források terhére kerül 

felállításra egy Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap, valamint egy Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési 

Tőkealap, alaponként 20-20 Mrd Ft tőkével.  

Kedvezményes hitelek: a GINOP 8. prioritásában, visszatérítendő uniós támogatások, vagyis hitelek, 

kombinált hitelek, tőkeprogramok formájában pénzügyi közvetítőkön keresztül jutnak el a banki 

finanszírozásból jellemzően kiszoruló, kockázatosabb kkv-khoz. 2016 májusában került meghirdetésre a 

kkv-k versenyképességének növelése hitelprogram 44 Mrd Ft keretösszeggel. A nagy érdeklődésre 

tekintettel a kormány 70 Mrd Ft-ra emelte a hitelprogramban elérhető forrás összegét. (A beérkezett 

igények volumenére tekintettel a hitelprogram 2017 márciusa óta ideiglenes szüneteltetés alatt áll.) 

2016. december elején megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 

támogatása kombinált hiteltermék keretében” c. felhívás, 112,5 Mrd Ft keretösszeggel, amelyből a 

vissza nem térítendő támogatás összege 37,5 Mrd Ft, a hitel összege pedig 75 Mrd Ft. Szintén 2016. 

december elején jelent meg az „Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált 

hiteltermékkel” c. felhívás, 100 Mrd Ft keretösszeggel, amely fele-fele arányban áll vissza nem 

térítendő támogatásból és hitelből. A VEKOP keretében is elérhető hitelprogram kkv-k számára 

„Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram” 

formájában, mely 2016 októberétől elérhető. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67 Mrd Ft. Az 

igényelhető kölcsön összege: minimum 1 millió Ft – maximum 50 millió Ft. 

• A vállalati körbetartozás mérséklése a vállalkozók közötti garanciákat biztosító intézmények 

megerősítésével. A 2013. évi XXXIV. törvény létrehozta a Teljesítésigazolás Szakértői Szerv 

intézményét az építőipari lánctartozások felszámolása érdekében. A Teljesítésigazolás Szakértői Szerv 

az építészeti-műszaki tervezési, építési és kivitelezési szerződések teljesítéséből fakadó viták ügyében 

tud eljárni. A szervhez kérelmet adhat be és így a szakértői eljárás lefolytatását kérheti az építési 
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tevékenységben részt vevő megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó. A kérelmeket 

elektronikus ügyintézési rendszer segítségével lehet benyújtani.   

• Az uniós források elosztási rendszerének megreformálása: a 2014-es évben a vállalkozásfejlesztés 

legnagyobb szakpolitikai tervezési feladata a vállalkozások szempontjából elsődleges fontosságú 

GINOP (hatóköre: kevésbé fejlett régiók), elkészítése és elfogadása volt. Mindemellett a VEKOP 

(hatóköre: Közép-Magyarország), valamint a TOP (hatóköre: kevésbé fejlett régiók) is számos a 

vállalkozások fejlesztését segítő intézkedés található. A GINOP 1. prioritáson - a kkv-k 

versenyképességének javítása - 417 Mrd Forint értékű uniós forrás szolgálja célzottan a Kis- és 

középvállalkozások versenyképességének javítását. A kkv-k számára további források is elérhetőek a 

kutatás-fejlesztési és innovációs, infokommunikációs, energetikai, humán erőforrás fejlesztési, 

turisztikai célú fejlesztéseik megvalósításához. A kkv-k versenyképességének javítása prioritás legfőbb 

célja, hozzájárulni a gazdaság újraiparosítási folyamataihoz a kkv-knak nyújtott támogatások révén. 

Összhangban az EU elképzeléseivel, a Kormány újraiparosítási programja is azt a célkitűzést helyezi 

előtérbe, hogy a támogatások valóban azokhoz a beruházásokhoz nyújtsanak anyagi segítséget, amelyek 

a termelésre fókuszálnak. Annak érdekében, hogy a kkv szektor minél nagyobb része hozzá tudjon 

járulni a gazdasági eredményekhez, javuljanak a hazai vállalkozások piaci pozíciói és növekedjen a 

hatékonysága, a 2016 során kialakult vállalkozásfejlesztési koncepciónak megfelelően három fő terület 

mentén támogattuk a kkv szektor fejlesztését, mindegyik területhez több intézkedési is tartozott: a 

hatékony és termelékeny kkv szektor megteremtése; a megfelelő háttér-infrastruktúra és 

eszközellátottság biztosítása, a beszállítói láncok versenyképességének növelése. 

A következő években a gyártási folyamatokba még mélyebben integrálódnak a digitális technológiák. 

Annak érdekében, hogy a kkv szektor minél felkészültebb legyen a termelésben bekövetkező 

változásokra, mindhárom terület intézkedései kiegészültek kifejezetten az ipari digitalizációt, az ún. Ipar 

4.0-hoz kapcsolódó fejlesztések támogatásával is.  

• Hálózatosodás, szövetkezés ösztönzése a szigetszerűen működő kisvállalkozói szektorban: a 

hálózatosodást elsődlegesen a GINOP-1.3.2-16 Professzionális klaszterszervezetek minőségi 

szolgáltatásnyújtásának támogatása pályázati kiírás segíti elő. A felhívás célja a stabil szakmai és 

gazdálkodási múlttal rendelkező, fejlődőképes klaszterek támogatása, a klasztermenedzsment 

szervezetek által a klasztertagoknak nyújtott szolgáltatások minőségi színvonalának emelésével és 

ezáltal a nemzetközi piacra jutás elősegítésével. Az Igényelhető támogatás: 5 millió Ft – 50 millió Ft, 

amire kizárólag klasztermenedzsment szervezetek pályázhatnak. 

• A vállalkozóvá válás támogatása, vállalkozásfejlesztési szolgáltatások, oktatás, képzés, informális és 
nonformális tanulási formák biztosítása: a vállalkozóvá válás támogatása két fő intézkedéscsoport 

mentén valósult meg, a pénzügyi és vállalkozó ismeretek oktatásba való integrálásán, valamint a fiatal 

vállalkozók támogatásán keresztül.  

• Kisvállalkozói parkok létrehozásának támogatása: 2015 és 2016 folyamán került kialakításra az 

inkubációs tevékenységet támogató program, melyek pályázati felhívásai megjelenés előtt állnak.. Az 

intézkedés eredményeként egy egységes inkubációs minősítő akkreditációs rendszer kerül kialakításra. 

A minősítések eredményére épülően egyrészt kisösszegű inkubációs szolgáltatások, másrészt 

nagyméretű, ipari inkubációs szolgáltató központok létrehozása lesz támogatható az Irinyi Terv 

újraiparosítási céljainak megvalósításához kapcsolódóan. A felhívások keretösszege együttesen mintegy 

5,4 Mrd Ft. 

• Az ipari parkokban és a vállalkozási zónákban befektetőbarát, professzionális menedzsment 

szolgáltatások biztosítása: az Ipari parkok fejlesztése – GINOP-1.2.4-16 pályázat 2016 áprilisában 

került 6 Mrd Ft-os kerettel kiírásra. A pályázat keretében a többségében magántulajdonban álló, ipari 

parkokat működtető vállalkozások részesíthetők támogatásban 10-100 M Ft összegben. A támogatásból 

az ipari parkok magas színvonalú üzleti infrastruktúráját szolgáló beruházásokat kell végrehajtani. A 

GINOP 1.2.4. közép-magyarországi tükörpályázata a VEKOP-1.2.2-15 - Üzleti infrastruktúra 

fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázat. A pályázat keretében Közép-Magyarországon 

önkormányzati és magántulajdonú üzleti infrastruktúra kialakítására lehet támogatást igényelni 50-500 

M Ft összegben. A támogatási konstrukció keretében meglévő vagy új iparterületek, ipari parkok, 

tudományos és technológiai parkok fejlesztésére, indokolt esetben iparterületek kialakítására, 

alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére lehet pályázni. Önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú 
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vállalkozások által tulajdonolt ipari parkok fejlesztését szolgálja az Ipari parkok, iparterületek 

fejlesztése című, TOP-1.1.1-16 kódszámú pályázat. A pályázat keretében elnyerhető források meglevő 

ipari parkok vagy meglevő iparterületek fejlesztését vagy új iparterületek kialakítását szolgálják. 

• Támogatáspolitikai, adópolitikai és egyéb eszközökkel ösztönözni kell a hazai tulajdonú vállalatok 

beszállítói lehetőségeinek bővülését: a globális értékláncokba történő részvétel mélyítése érdekében 

Magyarország Kormányának célja a gazdasági kapcsolatok erősítése a feldolgozóipari ágazatokban, 

illetve az azokhoz kapcsolódó közvetlen szolgáltatások fejlesztésében. A beszállítóvá válás igen nagy 

jelentőségű a teljes magyar gazdaság számára. A magyar feldolgozóipari kkv-k és nagyvállalatok 

termelésének és exportjának jelentős részét a beszállítói termékek adják. Kimutatható tény, hogy 

minden iparágon belül termelékenyebbek azok a vállalatok, amelyek beszállítói termékeket gyártanak. 

A beszállítói tevékenység tehát segíti vállalkozásainkat a versenyképességet biztosító tudás 

megszerzésében. 2016 augusztusában jelent meg a Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és 

középvállalkozások támogatását célzó felhívás 20 Mrd Ft-os keretösszeggel. A felhívás célja a kkv-k 

beszállító képességének javítása és a beszállítói tevékenységet végző kkv-k számának növelése, az 

integrátor vállalattal közös együttműködésük révén. Fontos megemlíteni, hogy a hatékony és 

termelékeny kkv szektor megteremtését célzó intézkedések keretében induló mentorálási tevékenység 

kiemelt célcsoportját is a beszállító, külpiacra lépő kkv-k jelentik. Az Irinyi Tervhez kapcsolódóan 2016 

folyamán további beszállítói fejlesztési programok került előkészítésre. Ezen programok célja a hazai 

tulajdonú, alacsony hozzáadott értékű termékstruktúrával, és gyenge jövedelmezőséggel működő 

magyar tulajdonú cégek bekapcsolása a magasabb hozzáadott értéket teremtő termékek fejlesztésébe, 

gyártásába, továbbá a termelékenység növelése az ipar 4.0-technológiák alkalmazásával. Így az érintett 

iparágakban a multiplikátor hatás következtében a foglalkoztatás és a GDP akár jelentős bővülésével is 

lehet számolni. 

2014. január 1-jétől a kis- és középvállalkozás által a tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához felvett 

bankhitel kamata utáni társasági adókedvezmény mértéke az új hitelekre a korábbi 40 százalékról 60 

százalékra nőtt. 2017. január 1-jétől a fizetett kamat teljes összegére igénybe lehet venni az 

adókedvezményt és eltörlésre került a kedvezményt maximáló 6 millió forintos korlát. 2016-tól 

kezdődően számos kedvező változtatás teszi vonzóbbá a kis- és középvállalkozások számára a 

kisvállalati adót. A belépés és a megszűnés feltételei enyhültek, a figyelembe veendő tételek számának 

csökkentésével egyszerűsödött az adóalap és az adóelőleg meghatározása, csökkent az adókulcs. 2017. 

január 1-jétől új társasági adóalap-kedvezmény került bevezetésre, amely szerint adóalap-csökkentő 

tételként érvényesíthető a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének vagy 

annak növekményének a háromszorosa. A csökkentés a részesedés szerzésének adóévében és az azt 

követő három adóévben érvényesíthető, de adóévenként legfeljebb 20 millió forint lehet. A kedvezmény 

az innovatív vállalkozásokba történő befektetés ösztönzését célozza, amely természetszerűleg részben 

átfedésben van a kis- és középvállalkozásokba történő befektetéssel. 

• Elősegíteni a hazai tulajdonú vállalkozások nemzetközi piacokon való szerepének növekedését. Ld. 

Külkereskedelem-külgazdaság fejezetnél, pl. a Magyar Nemzeti Kereskedőházzal kapcsolatos 

információk. A GINOP-1.3.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása c. 

pályázatok 2015-ben nyíltak meg először, mintegy 5 Mrd Ft forráskerettel. A pályázó vállalkozások 

külföldi kiállításokon, vásárokon való megjelenésre, piackutatásra és a külföldi megjelenéshez 

kapcsolódó szakmai tanácsadásra igényelhetnek támogatást.  A VEKOP-1.3.1-16 Mikro-, kis- és 

középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című felhívás célja a GINOP felhívás 

tükörpályázata. A felhívás 1,23 Mrd Ft, amelyből 1,5 millió Ft – 10 millió Ft közötti projektekre 

igényelhető támogatás. A külföldi piacokon való megjelenéshez a professzionális klaszterek 

fejlesztésének támogatása is képes hozzájárulni: elősegíteni a külső egyensúly tartós megvalósítását, a 

felhalmozódott külső adósság biztonságos finanszírozása feltételeinek megteremtését, ösztönözni a 

külföldi befektetők magyarországi beruházásait. 

• A külföldi befektetőkkel való partnerség fenntartása-fokozása mellett lényeges szempont az új-, és az 

újra-befektetések ösztönzésének fontossága, a beszállítói kapcsolatok fejlesztése: a kormány kiemelt 

célja, hogy a magyar kis és középvállalkozások minél versenyképesebben tudjanak bekapcsolódni a 

hazánkban gyártókapacitással rendelkező nagyvállalatok beszállítási láncába. Ezt a szándékot segíti a 

Nemzeti Befektetési Ügynökség Beszállítói területe, ahol a legfontosabb törekvés az, hogy a hazai kkv-

k minél nagyobb szerepet kapjanak a Magyarországon letelepedett integrátorok beszállítói láncában. 
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Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

• A határon átnyúló (akár a Kárpát-medencére kitekintő) együttműködések támogatása során kiemelten 

fontos az infrastrukturális fejlesztések és beruházás-ösztönzés területi összehangolása, koordinálása. A 
hazai kis- és középvállalkozások Kárpát-medencei gazdasági tevékenységének elősegítése, illetve 

általában a határon túli magyarok lakta térségek gazdaságának fejlesztése érdekében a Kormány 

határozatot fogadott el a „Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Alap” 20 Mrd Ft tőkével történő 

létrehozásáról. (A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezelésébe tartozó, egyes kiemelt 

gazdaságfejlesztési, iparpolitikai és versenyképességi célokat szolgáló tőkealapok létrehozásáról szóló 

1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozat). Az Alap tőkebefektetései nemzetstratégiai jelentőségű 

beruházások finanszírozása és a Kárpát-medencében lévő, magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások 

piaci potenciáljának erősítésére irányulhatnak. Az Alap 20 Mrd Ft-os tőkéjét a 2007-2013 közötti, az 

NGM által irányított operatív programokból finanszírozott pénzügyi-eszköz- programok visszaforgó 

pénzeszközeiből kell létrehozni. Az Alap kezelője az NGM tulajdonosi irányítás alatt álló Széchenyi 

Tőkealap-kezelő Zrt. lesz. Az Alap létrehozására 2017-ben kerül sor. 

• A befektetés-ösztönzési rendszer finomhangolásának része a beruházások elmaradottabb térségek 

irányába (ország keleti és déli részei felé) történő terelése: a hazai és az Európai Unió támogatási 

szabályaival összhangban a Külgazdasági és Külügyminisztérium által kezelt EKD jogszabályi szinten 

rendezi mind a területi szintű, mind pedig az ágazati szintű prioritások kérdését. Értelemszerűen 

előnyben részesül az Irinyi Terv kiemelt ágazatainak nagy része, valamint azok a beruházások, amelyek 

a hátrányosabb helyzetű térségekben valósulnak meg. 

3.2.1.13 Közlekedéspolitika 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

• A vasúti közlekedés javítása érdekében alapvető prioritás a vasúti fő- és mellékvonal-hálózat, valamint 

a regionális mellékvonalak és kiszolgáló létesítményeik korszerűsítése, egyenlő esélyű hozzáférésének 
biztosítása, megfelelő fenntartása. Kiemelt cél 2020-ra a TEN-T törzshálózat teherszállítási 

korridorokhoz kapcsolódó vonalain a hagyományos vasúti infrastruktúraátjárhatósági műszaki 
előírások szerinti fejlesztése a határokig. A vasúti személyi közlekedésben a kitűzött cél az átlagsebesség 

növelése, a nagyobb városok közötti összeköttetések kiépítése, minden megyeszékhely becsatolása a 

villamosított vasúthálózatba, valamint a vasúti szolgáltatás színvonalának emelése. 2014 és 2016 között 

a TEN-T törzshálózati folyosókon (CNC) az alábbi fejlesztések fejeződtek be: a 41. számú vasútvonal 

Dombóvár és Kaposvár közötti 31 km-es pálya, valamint a kaposvári állomásépület felújítása, 80. 

számú vasútvonal Nagyút és Mezőkeresztes-Mezőnyárád, valamint Bodrogkeresztúr és Sárospatak 

közötti pályájának felújítása 41, illetve 24 km hosszban. A 100. számú vasútvonal Szolnok és 

Püspökladány közötti 77 km-es szakaszának fejlesztése. A 120. számú vasútvonal Gyoma és 

Békéscsaba közötti 37 km-es szakaszának felújítása. Békéscsaba és Székesfehérvár vasútállomás 

vágányhálózatának és épületeinek komplex fejlesztése. 2014 és 2016 között az alábbi TEN-T CNC-s 

vasútfejlesztéseket rendelték el: a 40a. vasútvonal Kelenföld és Pusztaszabolcs közötti szakaszának EU 

átjárhatósági műszaki előírások (TSI) szerinti átépítése CEF forrásból. A 80a. vasútvonal Rákos és 

Hatvan közötti szakaszának EU TSI szerinti átépítése IKOP és CEF, valamint Keleti pályaudvar–

Kőbánya-felső állomás között harmadik vágány kiépítése CEF forrásból. Déli összekötő vasúti Duna-

híd korszerűsítése CEF forrásból. CEF és IKOP forrásból a GSM-R rendszer törzs- és átfogó TEN-T 
hálózati szakaszainak kiépítése 2510km, az I. ütemben le nem fedett szakaszokon. A 100. számú 

vasútvonal Püspökladány és Debrecen közötti szakaszának EU TSI szerinti átépítése és Debrecen 

állomás részleges átépítése. Jelenleg a megyeszékhelyek közül a 46. számú vasútvonalon lévő 

Szekszárd és a 81. számú vasútvonalon lévő Salgótarján nem kapcsolódik a villamosított vasúti 

hálózatba. Ezen vonalak villamosítása középtávon sem tervezett. Számos vasúti és autóbuszos 

közforgalmú létesítmény újjá- és átépítésre került. Az autóbusz pályaudvarok több mint felén részleges 

vagy teljes akadálymentesítés történt, de több vasútállomás esetében is (pl. csárdaszállási, mezőberényi, 

muronyi és békéscsabai állomásokon) teljes akadálymentesítés valósult meg. 1. sz. Budapest-Győr-

Hegyeshalom vasútvonal: gyorsvonatok helyett InterCity vonatok közlekednek, menetidő csökkenés. 

Megtörtént a pécsi és a kaposvári pályaudvarok épületének felújítása. 
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• A vasúti áruszállítás részarányának és teljesítményének növeléséhez a szállítási idők csökkentése mellett 

a kombinált közlekedési módok speciális feltételeinek megteremtése a fő feladat: A 2014-2016-os 

időszakban a GOP, majd a GINOP is nyújtott támogatást az intermodális logisztikai központok 

fejlesztéséhez.  

• Szükséges a vasúti pályaudvarok rekonstrukciója, a parkolási lehetőségek fejlesztése, a helyi közösségi 

közlekedés elérhetőségének biztosítása. A 2014-2016-os időszakban fejeződött be Békéscsaba, 

Székesfehérvár és Vác vasútállomás vágányhálózatának és épületeinek komplex fejlesztése. Emellett az 

érintett időszakban befejeződött vasútvonal fejlesztések többsége javította a parkolási lehetőségeket (pl. 

P+R parkolók építésével) és a helyi közösségi közlekedés elérhetőségét. 

• Fontos feladat a pénzügyileg önfenntartó közlekedési rendszer kialakítása. A 2014-2016-os időszakban 

a közlekedési rendszer pénzügyi önfenntartásának elősegítésére az alábbi intézkedések történtek: a 2013 

nyarán a 3,5 tonna feletti tehergépjárművekre bevezetett elektronikus útdíjfizetési (HU-GO) rendszerből 

a zárszámadási törvények alapján 2014-ben 127,5 Mrd Ft, 2015-ben 144,8 Mrd Ft, míg előzetes adatok 

alapján 2016-ban 155,3 Mrd Ft díjbevétel keletkezett. 2015 végén a Magyar Állam 10 éves 

pályaműködtetési szerződést kötött a MÁV Zrt.-vel és a GYSEV Zrt.-vel. A közúti közlekedési 

infrastruktúra üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak finanszírozásához és középtávú 

működtetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1978/2015. (XII. 23.) számú Kormány határozata 

alapján 2016-tól öt éves támogatási szerződés keretében valósul meg a fenti feladatok finanszírozása. 

• A TEN-T hiányzó közúthálózati elemeinek, köztük az országhatárokig tartó hiányzó elemek 
megvalósítása. Az M30 autóút Miskolc és a magyar-szlovák határ közötti szakaszainak építése IKOP 

forrásból, amely a tervek szerint 2022-re készül el. Az M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény és 

magyar-ukrán határ közötti szakaszának előkészítése 2018-ig  IKOP forrásból. Az M3 gyorsforgalmi út 

Vásárosnamény és magyar-ukrán határ közötti szakaszának előkészítése 2021-ig a központi 

költségvetésből. Az M35-M4 autópálya Debrecen és a magyar-román határ közötti szakaszainak építése 

IKOP forrásból, amely a tervek szerint 2019-re készül el. Az M6 autópálya autóút Bóly és a magyar-

horvát határ közötti szakaszának építése IKOP forrásból, amely a tervek szerint 2020-ra készül el. Az 

M70 Letenye és a magyar-szlovén határ közötti szakasz 2x2 sávosra bővítése CEF forrásból, amely a 

tervek szerint 2019-re készül el. Az M8 autóút Körmend és a magyar-osztrák határ közötti szakasz 2x1 

sávos előkészítése és kiépítése IKOP forrásból, bővítése CEF IKOP forrásból, amely a tervek szerint 

2020-ra készül el. Az M15 – M1 és a magyar-szlovák határ közötti szakasz 2x2 sávosra bővítése CEF 

forrásból, amely a tervek szerint 2019 végére készül el. Kecskeméten a Daimler Mercedes gyár esetében 

vizsgálják a vasúti közlekedés bevonási lehetőségét is a személyforgalmi kiszolgálásba. Autóbuszos 

ráhordás létesült a 120 sz. vasútvonalra Murony állomáson Békés felől, valamint Szatymaz, 

Kunszentmiklós és Kiskőrös térségében is javultak a vonat-busz csatlakozások. Új integrált közlekedési 

rend (VASI VOLÁN Zrt. és a GYSEV Zrt) (Zalaegerszeg/Szombathely- Körmend- Szentgotthárd 

viszonylatában a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központot hivatásforgalmú kiszolgálása 

érdekében. 15-ös és 21. sz vasútvonalak menetrendjének utasforgalomhoz történő igazítása okán, 

ütemes közlekedés kialakítására kerül sor. A vasúti ráhordó szerep javítása kapcsán folyamatban van a 

Mosonmagyaróvár város helyi-helyközi közlekedési integráció felülvizsgálata, a vasút-autóbusz 

csatlakozások felülvizsgálata, a vasútállomásra történő autóbuszos ráhordás vizsgálata a 7256 

Kisbodak-Mosonmagyaróvár autóbuszvonalon. Balatonfüred-Tihany viszonylatában utasszámlálások 

történtek, zajlik a térség autóbuszos közlekedésének felülvizsgálata a Veszprém és Balatonfüred 

vasútállomásokra történő autóbuszos ráhordás érdekében. 

• Meg kell kezdeni a főváros körüli M0 gyorsforgalmi út hiányzó szakaszainak építését. A 2014-2016-os 

időszakban a Kormány elrendelte az M0 még hiányzó északi és nyugati szektorának előkészítését IKOP 

forrásból. A Törökbálint és Biatorbágy közötti szakasz második pályája 2015 novemberében került 

átadásra. 

• A gyorsforgalmi úthálózati elemmel fel nem tárt, ilyennel nem rendelkező térségek, megyék mielőbbi 

bekapcsolása a hálózatba: a Kormány a 2014 augusztusában elfogadott Nemzeti Közlekedési 

Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiában kiemelt célként határozta meg a megyeszékhelyek gyorsforgalmi 

úti elérhetőségének megteremtését. Szombathely bekötése 2016 októberében megvalósult, amikor 

átadásra került az M86 Csorna-Hegyfalu közötti szakasza. A Kormány Magyarország rövid- és 

középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról 

szóló 1505/2016 (IX.21.) Korm. határozat keretében döntött: Salgótarján bekötéséről a 21. sz. főút 2x2 
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sávosításával 2019-ig IKOP támogatásból. Eger bekötéséről az M25-tel 2020-ig IKOP támogatásból. 

Szolnok M4-gyel történő bekötéséről 2021-ig központi költségvetési forrásból. Békéscsaba M8-M44-sel 

történő bekötéséről 2022-ig központi költségvetési forrásból. Kaposvár bekötéséről az R67-tel 2021-ig 

IKOP támogatásból. Zalaegerszeg bekötéséről 2022-ig központi költségvetési forrásból. Veszprém 

bekötéséről az IKOP támogatásból tervezett várpalotai elkerülők befejezésével.  

• A közúthálózat átlagos burkolat-állapotának javítása érdekében 2020-ig mintegy 2400 km-t meghaladó 
115 kN teherbírású útmegerősítés és főútfejlesztés szükséges. 2016-ban a központi költségvetés a 

Komplex Útfelújítási Program keretében 69 Mrd Ft-ot biztosított, amelyből 443,9 km főút és 123,6 km 

mellékút újult meg.  

• Térségi jelentőségi mellékúthálózatok fejlesztése: 2016-ban a központi költségvetés a Komplex 

Útfelújítási Program keretében 69 Mrd Ft-ot biztosított, amelyből 443,9 km főút és 123,6 km mellékút 

újult meg. A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című VP felhívás szintén hozzájárul a 

feladat végrehajtásához.   

• Törekedni szükséges a Budapest központú sugaras közúthálózat haránt irányú fejlesztésére. A magyar 

közúthálózat főváros-centrikusságát oldhatja a komáromi a CEF támogatásával a tervek szerint 2020-ra 

elkészülő új komáromi és a központi költségvetésből a tervek szerint 2022-re elkészülő új kalocsa-paksi 

Duna-híd. 

• Intermodális csomópontok létrehozása: Az európai uniós forrásból megvalósítandó kötöttpályás 

projektekről, a rendelkezésre álló forrásokról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 

éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről szóló 1691/2016 (XI.29.) Korm. határozat 8 

intermodális személyszállítási csomópont (Kelenföld, Debrecen, Kaposvár, Nyíregyháza, Miskolc, 

Székesfehérvár, Tatabánya-Bicske és Eger) fejlesztéséről döntött. Kiemelt célkitűzés az alágazatok 

közötti átszálló-kapcsolatok erősítése, folyamatban van az intermodális csomópontok kiterjesztésének, 

megvalósításának vizsgálata. 1147/2016. (III. 25.) Korm. határozat „az intermodális csomópont 

projektek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről” 42 Mrd Ft IKOP forrásból történő 

felhasználását rögzíti a helyi és helyközi közösségi közlekedés összehangolása, korszerűsítése, 

fejlesztése a környezetbarát és az alágazatok együttműködése (a járműpark, kiszolgáló létesítmények és 

az utastájékoztatás) révén kombinált közlekedési módok előtérbe helyezésével. 

• A nemzetgazdaság érdekeit maximálisan támogató, a mobilitási igényekhez igazodó, közép- és 

hosszútávon önfenntartó légi közlekedési rendszer kialakítása. A Modern Városok Program keretei 

között történik a magyarországi regionális repülőtereknek a pozícionálása és fejlesztése állami 

támogatásból (hazai forrásból). Az üzemeltetést önkormányzati tulajdonban vagy többségi 

magántulajdonban lévő cégek végzik. Eddigi tények, tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az üzemeltetési 

tevékenység – egy-két kivételtől eltekintve – veszteséges. Erre jelenleg – bizonyos feltétel rendszerben - 

az EU Bizottsága is lehetőséget biztosít egy 10 éves átmeneti időszakban 2024 áprilisáig. 2016-ban 530 

millió Ft került kifizetésre a regionális repülőterek működési támogatására.    

• Légi áruszállításhoz kapcsolódó közútfejlesztés A 2014-2016-os időszakban döntés született: a 

debreceni repülőtér autópálya-hálózatba történő bekapcsolásáról az M35 autópálya (I. ütem) projekttel, 

amely IKOP finanszírozásból a tervek szerint 2018-ra valósul meg. A sármelléki repülőtér 

gyorsúthálózati kapcsolatát Zalaegerszeg és az M7 közötti szakasz gyorsúttá fejlesztése biztosítja majd. 

A tervek szerint a központi költségvetésből megvalósuló projekt 2022-re fejeződhet be.  

• A vízi közlekedés előnyeinek kihasználásához szükséges az elavult járműpark korszerűsítése, a hazai 

kikötőhálózat EU-normáknak megfelelő kialakítása, a kompok, révek fejlesztése, a teherhajózáshoz 

kapcsolódó logisztikai központok kedvező közúti és vasúti kapcsolatainak kiépítése: A Kormány 

1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozata a 2014–2020-as programozási időszak országos jelentőségű 

infrastruktúra fejlesztéseit nevesíti, köztük számos víziközlekedést (elsősorban a Dunát) is érintő 

projektet. Duna hajózási feltételeinek javítása: 4 db CEF (EU) támogatású projekt, 5,4 Mrd Ft. Kikötők 

fejlesztése (IKOP): Győr-Gönyű, Baja, Mohács, Mahart-Passnave Kft. személykikötők, 13 Mrd Ft. 

Folyami Információs Szolgáltatás (RIS): 3 db CEF (EU) támogatású projekt, 5,9 Mrd Ft. Tisza 
fejlesztése: nemzetközi víziút a Tisza egyezmény szerint, cél a Ten-T hálózatba integrálása 
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• További dunai hidak építése: A 2014-2016-os időszakban két új közúti Duna híd építéséről született 

döntés, emellett a Kormány támogatta a Déli összekötő vasúti Duna-híd két egységének cseréjét és egy 

új felszerkezet kiépítését: a komáromi Duna-hídról, amely az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

(CEF) támogatásával a tervek szerint 2020-tól lesz használható. A Kalocsa-Paks Duna-hídról, amely a 

központi költségvetésből a tervek szerint 2022-re készül el. A Déli összekötő vasúti Duna-híd 1948-ban 

és 1953-ban épült egysége CEF támogatásból a tervek szerint lecserélésére kerül és egy új felszerkezet 

is megépítésre kerül. A Kormány a kulcsfontosságú budapesti beruházások keretében a központi 

költségvetésből támogatta a Galvani közúti híd és kapcsolódó úthálózat engedélyezési terveinek 2019-ig 

történő elkészítését is. 

• A helyi és helyközi közösségi közlekedés összehangolása, korszerűsítése, fejlesztése a környezetbarát és 

az alágazatok együttműködése (a járműpark, kiszolgáló létesítmények és az utastájékoztatás) révén 
kombinált közlekedési módok előtérbe helyezésével. Az autóbusz közlekedés területén 2014-2016. évben 

is számos menetrend módosítás történt, a változó utazási igényekhez – különös tekintettel a 

hivatásforgalomhoz – igazodva. A busz-vasút közötti együttműködés javítása. Az új internetes 

menetrendi kereső pedig már egy helyen tartalmazza a vasúti és autóbusz menetrendeket, így a teljes 

utazási lánc eljutási lehetőségeit is felkínálja az utazóközönség számára. Kiemelt célkitűzés az 

alágazatok közötti átszálló-kapcsolatok erősítése, folyamatban van az intermodális csomópontok 

kiterjesztésének, megvalósításának vizsgálata. A fejlesztéspolitikai feladat kapcsán a 

Közlekedéstudományi Intézet Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda 

Mosonmagyaróvár helyi-helyközi integrációs projektjét is meg lehet említeni. 

• Szükséges a közösségi közlekedés akadálymentesítése, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának 
elvének érvényre juttatása. Vizsgálat indult az elektromos kerekesszékek és elektromos mopedek 

szállíthatósága vonatkozásban az esélyegyenlőség megvalósítása jegyében. Autóbusz 

közszolgáltatóknál alacsony belépésű, vagy teljesen alacsonypadlós szóló és csuklós autóbusz került 

beszerzésre. Az ’Értől az Óceánig’ – komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban” című projekt 

keretein belül a 106-os vasútvonal mentén 10 db új, akadálymentesített (térköves) peron kialakítása 

történt meg. 

• Az egészségügyi ellátó intézmények, a köz- és felsőoktatási intézmények, a közgyűjtemények valamint a 

kutatóintézetek, a munkahelyek és a közigazgatási egységek közösségi és kerékpáros közlekedéssel való 
megközelítésének javítása. A KTI Nonprofit Kft. Személyközlekedési Igazgatósága minden évben járási 

menetrendi egyeztetéseket bonyolít le, melyre az érintett önkormányzatok, kormányhivatalok, a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületei, a szakképzési centrumok és nagy munkáltatók is 

meghívást kapnak. 

• Kishatárforgalom szélesítése, kishatár-átkelők számának gyarapítása a határon átnyúló kapcsolatok 
erősítése, a munkaerő mobilitásának elősegítése érdekében: A 2014-2016-os időszakban az alább új 

kapcsolatok kerültek átadásra: Rédics és Göntérháza közötti összekötő út, Felsőszölnök és Kétvölgy 

közötti összekötő út. Szaniszló és Ömböly közötti összekötő út. Zajta és Nagypeleske közötti összekötő 

út. Esztergom és Párkány közötti teherkomp és kapcsolódó utak. Kihirdetésre került az 1007/2016 

(I.18.) Korm. határozat a 2014-2020-as határ menti együttműködési EU programokból finanszírozni 

tervezett közútfejlesztések indikatív listájával, amelyekből az első körös projektek a NIF Zrt. felé 

elrendelésre kerültek. Ehhez 1 Mrd Ft előkészítési „előleg” is biztosításra került. A 2014-2016-os 

időszakban számos tanulmány készült, pl. az osztrák B61a-87. sz. főút összeköttetése, Vámospércs - 

Érmihályfalva kerékpárút, Nyírábrány határátkelőhely bővítése. 

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

• A nagytérségi elérhetőség javítása érdekében fontos a transzverzális irányú úthálózat fejlesztése a 
dunántúli és az alföldi régiók, illetve az ország északi és déli részei között: A 2014-2016-os időszakban 

két új közúti Duna híd építéséről született döntés: a komáromi Duna-hídról, amely az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) támogatásával a tervek szerint 2020-tól lesz használható. A 

Kalocsa-Paks Duna-hídról, amely a központi költségvetésből a tervek szerint 2022-re készül el. 

• A közlekedéspolitika célkitűzései közé kell emelni a leromlott fő- és mellékúthálózat fokozott 
rekonstrukcióját, mivel ez szinte az egész országot érinti és az elérhetőség meghatározó tényezője. A 

közelmúltban átadott autópálya útszakaszokra történő rácsatlakozás fejlesztése kiemelt feladat. A 2014-
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2016-os időszakban elkészült a 813. sz. főút I. és II. üteme, továbbá az alábbi autópálya útszakaszokra 

történő rácsatlakozást segítő fejlesztések megkezdéséről született döntés: 445. sz. főút Kecskemét 

elkerülő (II/2) ütem (M5 és 5. sz. főút között) projekt megvalósítása a tervek szerint 2018-ig központi 

költségvetési forrásból. Fürjesi út (M44 – 4432 közötti összekötő út Békéscsaba) projekt megvalósítása 

2020-ig központi költségvetési forrásból. 338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elkerülő 36. sz. és 3822. j 

utak között projektek megvalósítása 2020-ig központi költségvetési forrásból 

• Kötöttpályás és autóbuszos személyszállítás menetrendi összehangolása, racionalizálása, 

párhuzamosságok felszámolása: folyamatosan azonosításra kerülnek országos szinten az alágazatok 

közötti párhuzamosságok, feladat a priorizált alágazatra való ráhordás megteremtése. Vizsgálatra került 

néhány közepes méretű városban (Szekszárd, Ózd, Pápa, Ajka stb.) a helyi és regionális autóbuszjáratok 

közötti integráció lehetősége, társadalmi költségek tekintetében egy hatékonyabb közforgalmú 

közlekedési rendszer érdekében. 

• A közlekedési módok közötti zökkenőmentes váltás biztosítása (intermodális csomópontok, P+R és B+R 
parkolók, ütemes menetrend): megtörtént számos közlekedési régióban/térségben a regionális vasút-

busz együttműködések javítása különösen a peremidős közlekedés felülvizsgálata terén. 

• Az elavult eszközpark igényeknek és költségvetési helyzetének megfelelő megújítása, különös tekintettel 
a környezetkímélő megoldások és az akadálymentesítés biztosítására: Nemzeti Autóbusz Fejlesztési 

program: közös flotta társaságon történő beszerzés, a környezeti és az akadálymentességi szempont 

kiemelt jelentőségű. MÁV FLIRT motorvonatok beszerzése ehhez hozzájárul. 1167/2016. (IV. 6.) 

Korm. határozat a szolnoki vasúti járműipar fejlesztéséről és a MÁV-START Zrt. IC+ vasúti 

személykocsi gyártásának támogatásáról. 

• Az elektronikus jegyrendszer bevezetése. A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását 

célzó integrált utas-tájékoztatási, jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése projekt - 

Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform /NEJP/, valamint a MÁV-START Zrt. JÉ (elektronikus 

jegyvásárló rendszer) projektje. 

3.2.1.14 Vagyongazdálkodás 

Fejlesztéspolitikai feladatok 

• A transzparencia elvét szem előtt tartó nyilvános és kereshető, egységes és hiteles vagyonnyilvántartás 

kialakítása. A Kormány az Országleltár elkészítésével kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 

1172/2010. (VIII.18.) Korm. határozatában elrendelte az Országleltár, azon belül az egységes, integrált 

állami vagyonnyilvántartási rendszer elkészítését. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) 

2011 elején az Országleltár Program megvalósításának koordinálására megalapította az Állami 

Vagyonnyilvántartási Kft.-t (a továbbiakban: ÁVNY Kft.). A fent említett kormányhatározatban 

meghatározott feladatok megvalósítására a 2011. év folyamán létrejött az Országleltár multi-projekt, 

amelynek elsődleges célja, hogy az állami tulajdonú ingatlanok, tulajdonrészesedések, ingóságok és 

egyéb vagyonelemek darabszáma és értéke különböző időpontokban adatszolgáltatásra alkalmas módon 

lekérdezhető legyen. Célja továbbá a vagyon nyilvántartási rendszerekben fellelhető adatok alapján 

publikus portál felületen bemutatni a Magyar Állam ingatlan- és társasági adatait, azokat különböző 

lekérdezések, nézetek mentén megjeleníteni. Beszámoló a 2014. január 1. – 2016. december 31. közötti 

időszakra eső feladatok végrehajtásáról. Az Országleltár Portál publikus felületén a 2014. évi 

beszámolókkal összhangban 12 tulajdonosi joggyakorló által jelentett adatok kerültek bemutatásra. A 

2016. év második félévében megkezdődtek az Országleltár Portál publikus felületének frissítését célzó 

feladatok, illetve a beérkezett, 2015. évre vonatkozó tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatások alapján 

megtörtént az Országleltár Portál frissítése. Az Országleltár Portál 2. szakaszának előkészítéseként az 

ÁVNY Kft. beszerzést folytatott le a korábbi „Adattárház és Portál 2012” beszerzési eljárás műszaki 

dokumentációjának frissítésére, az elmúlt időszak során bekövetkezett változások, új és módosuló 

igények beazonosítására. Az MNV Zrt. szakterületeivel közösen elkészült az OL Portál 2. szakaszának 

felülvizsgált Üzleti specifikációja (Műszaki követelmények). Az Országleltár Portál továbbfejlesztésére, 

valamint szakmai szkópjának kiterjesztésére KÖFOP kiemelt projekt keretében kerül sor. Fentieknek 

megfelelően az Országleltár Portál 2. szakaszának előkészítését követően a projektfeladatok – 

költségvetési forrásból történő végrehajtása tekintetében – felfüggesztésre kerültek. Az MNV Zrt. 



212 
 

Országleltár program céljainak megfelelő adatszolgáltatásokhoz elengedhetetlenül szükséges 

adattisztítási feladatok 2015. évben átmenetileg felfüggesztésre kerültek, illetve a vagyonleltár 

fejlesztése érdekében pilot projekt keretében megkezdődött a Kulturális Kincseink Digitális 

Feltérképezése (a továbbiakban: KKDF) projekt megvalósítása, amely a 2016. évben indítani tervezett 

Nemzeti Kulturális Vagyon Lenyomat (a továbbiakban: NKVL) program I. fázisát jelenti. A program 

célja egyrészt, hogy a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű 

városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény alapján önkormányzati 

vagyonkezelésbe adott ingó vagyontárgyakról megfelelő információval rendelkezzen, másrészt, hogy az 

Országleltár adatbázisának kulturális vagyonelemekkel történő kiegészítése megtörténhessen. A Magyar 

Állam tulajdonát képező, az MNV Zrt. és más szervezetek által kezelt, vagyonkezelt ingatlan 

vagyonelemek nyilvántartásának pontosításához, naprakészségének és egységesítésének biztosításához 

az MNV Zrt. a korábbi adattisztítási tevékenységek alapján a jövőbeni feladatok elvégzéshez szükséges 

alábbi előkészítési munkafolyamatokat hajtotta végre a 2016. évben: Nyilvántartás ellenőrzése, jogi 

állapotfelvétel, nyilvántartás-aktualizálási feladatok meghatározása, nyilvántartás-aktualizálás 

elvégzése. Nagyságrendileg 5 ezer db ingatlannal kapcsolatosan kerültek a fenti feladatok elvégzésre 

pilotként a 2016. évben, melynek tapasztalatai és finomított módszertana alapján folytatódhat e 

tevékenység. Az MNV Zrt. Integrált vagyonnyilvántartási rendszerének bevezetését célzó feladatok 

eredményeképpen (MNV SAP bevezetés projekt) 2014.01.01-i határnappal elindította az SAP rendszert, 

a bevezetéssel párhuzamosan az új államháztartási számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében 

szükséges fejlesztések is megvalósításra kerültek, amely hozzájárult az MNV Zrt. 2014. évi rábízott 

vagyoni beszámolójának elkészítéséhez. A funkcionalitás sikeres kiépítésével lehetővé vált az SAP 

rendszer támogatásával és az SAP rendszer adatai alapján az MNV Zrt. 2015. évi rábízott vagyoni 

beszámoló sikeres elkészítése. Az MNV SAP bevezetési projekt 2014. január 1-i éles indulását 

követően megkezdődött az Adattárház bevezetésével kapcsolatos előkészítő munka. Az Országleltár 

adattárház (DW) beszerzés eredménylezárását követően a nyertes ajánlattevővel 2016. október 20-án 

szerződéskötésre került sor. A szerződéskötés alapján megkezdődött az Országleltár adattárház (DW) 

projekt megvalósítása. 

• Az állam és az önkormányzatok kizárólagos tulajdonát képező, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű nemzeti vagyon, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozó vagyonelemek 

felhasználásának, kezelésének világos rendezése. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

nemzeti vagyonnak minősülő ingatlanok hasznosítására speciális szabályok vonatkoznak, amelyekről, 

illetve az ezen kategóriába tartozó ingatlanokról a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

(a továbbiakban. Nvtv.) rendelkezik. Ez alapján - néhány kivételtől eltekintve - elidegenítési és terhelési 

tilalom alatt állnak, biztosítékul nem adhatók, rajtuk osztott tulajdon nem létesíthető. Ezen ingatlanok 

vagyonkezelés, valamint használatba adás útján hasznosíthatók. Az Nvtv. tételesen meghatározza azt is, 

hogy ki lehet az állami tulajdonban álló vagyonelem vagyonkezelője. A vagyonkezelőt – ha jogszabály 

vagy a vagyonkezelési szerződés másként nem rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a 

tulajdonos kötelezettségei azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, valamint 

biztosítékul nem adhatja, a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, a vagyonkezelői jogot harmadik 

személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg.  A vagyonkezelés mellett az Nvtv. lehetővé teszi a 

nemzeti vagyon hasznosításának egyéb jogcímen történő átengedését is. A hasznosításra vonatkozó 

egyéb szerződések (pl. használati, bérleti, üzemeltetési) közös szabályai a következők: csak természetes 

személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre 

köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a 

hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. (Ez 

utóbbi, időbeli korlátozás nem vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal vagy 

önkormányzati társulással kötött szerződésre.) 

• Az állami tulajdon növelése a közüzemi szolgáltatások terén - a lakosság eladósodásának 

csökkentésével a belföldi kereslet és a foglalkoztatás növelése.. Energetikai szektort érintő kiemelt 
akvizíciók: Az MNV Zrt. 2014. év második felében a Fővárosi Gázművek Zrt. Fővárosi Önkormányzat 

tulajdonában lévő társasági részesedését megvásárolta a Fővárosi Önkormányzattól, majd az állami 

tulajdonban lévő társasági részesedést értékesítette az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére. Az 

MNV Zrt. az MVM Zrt. Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.-ben meglévő 100%-os részesedést a Magyar 

Állam részére megvásárolta az MVM Zrt.-től. Az MNV Zrt. a Magyar Gáz Tranzit Zrt. 100%-os 
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részesedését megvásárolta a Magyar Állam részére az MVM Zrt.-től, az MFB Invest Zrt.-től és a Hévízi 

Önkormányzattól. Ezt követően a Magyar Gáz Tranzit Zrt. részesedése feletti tulajdonosi joggyakorlás 

NFM rendelettel a Belügyminisztériumhoz került. Az állam nevében eljáró MNV Zrt. a köztulajdonban 

álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján vételi 

jogot gyakorolt az MVM Zrt. kisebbségi tulajdonban álló részvényei tekintetében, amelynek 

eredményeként az MVM Zrt. teljes részvénycsomagja tekintetében a Magyar Állam lett a tulajdonos. 

2015. november 3. napján megtörtént az MVM Zrt. alaptőkéje leszállításának cégbíróság általi 

bejegyzése, a társaság egyszemélyes részvénytársaságként működik tovább. Az MVM Zrt. az MVM 

Paksi Atomerőmű Zrt. és a Vértesi Erőmű Zrt. társaságok tekintetében szintén gyakorolta vételi jogát a 

kisebbségi részvények tekintetében a 2009. évi CXXII. törvény szabályai szerint. Az MVM Paksi 

Atomerőmű Zrt. tekintetében 2015. május 14. napjával az MVM Zrt. lett a társaság 100%-os 

tulajdonosa. Az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. 2016. év végén megállapodott a 15.500 

főt foglalkoztató EDF Démász Zrt. 100%-ának megvásárlásáról a franciaországi EDF International 

S.A.S.-szel. Az ügylettel az állami közműholding a földgáz után megjelenhetett a villamos energia 

piacának három nagy szegmensében is. Az ENKSZ Zrt. saját, illetve az MVM Zrt. forrásából vásárolja 

meg a Délkelet-Magyarországon aktív társaságot úgy, hogy az MVM Zrt. az ENKSZ Zrt. 

résztulajdonosává válik, amivel a Démászon kívül közvetve a gázüzemű autózás piacán aktív Kapos 

CNG Kft.-ben is tulajdonhoz jut. Regionális víziközmű társaságok: A többségi állami tulajdonú 

regionális víziközmű társaságok tekintetében formálisan állami tulajdon növelésére irányuló, akvizíciós 

ügyletek az érintett időszakban nem voltak jellemzőek, ugyanakkor a társaságok a szektorban lezajlott 

integrációs folyamat eredményeképpen számos új szolgáltatási terület ellátására szereztek jogosultságot. 

A társaságok szolgáltatási területe 173 település kiszolgálásával bővült, amely 261.057 fogyasztói szám 

növekedést jelentett. A szolgáltatási terület bővülése a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-nél volt a 

legnagyobb mértékű. Hulladékgazdálkodási társaságok akvizíciója: Az MNV Zrt. az egységes 

közműszolgáltatók kialakítására irányuló kormányzati stratégia keretében, első lépésként 2013 

decemberében a Magyar Állam javára megvásárolta a Remondis Magyarország Holding Kft.-t, új nevén 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató (a továbbiakban: NHSZ) Kft. 2015 májusában az AVE 

csoport felvásárlásnak köszönhetően az NHSZ cégcsoport már közel 2 millió lakos hulladék kezelését 

végzi, és aktív szerepet vállal az ipari hulladékgazdálkodásban is. A Kormány döntése alapján 2015. év 

végén létrejött az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., mely 

Társaság az országos kommunális hulladékkezelés szolgáltatás koordinálását és központi 

finanszírozását garantálja. Az NHSZ cégcsoport közszolgáltató társaságai szintén ebben a rendszerben 

végzik tevékenységüket, így az NHKV Zrt. által szervezett rendszer feltételeinek kell megfelelniük, 

mind a finanszírozásban, mind pedig a fejlesztési kérdésekben. Az NHSZ közszolgáltató társaságai 

között továbbra is van többségi, illetve kisebbségi állami tulajdonlással működő vállalat. A teljes 

közszolgáltatói szektor átszervezésével kivezetésre került az ún. kijelöléses ellátás, és új tartalommal és 

résztvevőkkel kerülnek kialakításra a régiós társulási rendszerek. Az átszervezés fő célkitűzése a 

közszolgáltatás költséghatékonyságának növelése, a további fejlesztések egységesítése és azok 

optimális kihasználása. Ebben az ún. integrációs folyamatban több régióban az NHSZ jelenlévő cégei a 

központok, illetve részesedések átvételével a jövőbeni rendszerek vezető társaságai lesznek. Az ipari és 

a közszolgáltatói feladatok egyértelmű szétválasztása mellett az NHSZ Kft. kizárólagos tulajdonosa lett 

a BAZ megyében tevékenykedő NHSZ Miskolc Kft-nek, amely az ipari hulladékgazdálkodásban erősíti 

az állam szerepvállalását. Az NHSZ cégcsoport erős piaci aktivitással a gumihulladékok 

újrahasznosításában vezető szerepet vállalt, és további fejlesztéseket tervez. 

3.2.2 Az egészség- és gyógyszeripar szakpolitikai feladatai 

3.2.2.1 Egészségipar 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

• Természeti gyógytényezőkre és orvosi szolgáltatásokra épülő egészségturizmus fejlesztése. Ahhoz, hogy 

Magyarországon az orvosi ellátáson alapuló egészségturizmus markánsan tudjon továbbfejlődni, nagyon 

fontos az egészséggazdaság, mint komplex szemlélet érvényesítése, mely lehetővé teszi értékeink 

módszeres felhasználását, terápiás bázisunk fejlesztését, hidrogeológiai adottságaink kihasználását. Az 

egészségturizmuson belül a természetes gyógytényezőkre épülő gyógyturizmus és az egészségügyi 

szolgáltatásokra épülő orvosi (medical) turizmus fejlesztéséhez megfelelő mennyiségű és homogén 
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minőségű ellátásokat kell tervezni összehangolt fejlesztésekben. „Az orvosi ellátáson alapuló 

egészségturizmus fejlődéséhez nagyon fontos az egészséggazdaság, mint komplex szemlélet 

érvényesítése. Növekedéséhez megfelelő mennyiségű és homogén minőségű ellátásokat kell tervezni 

összehangolt fejlesztésekben” (Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030) Kiemelten piacosítható 

egészséggazdasági szolgáltatások mentén új egészségturisztikai fejlesztések és ellátási együttműködések 

kialakítása szükséges a klinikák, gyógyszállók, gyógyfürdők, betegút szervezők, nemzetközi 

egészségügyi biztosítók között, mely a turisztikai szolgáltató helyek szezonális koncentrációját feloldja 

és egész éves ellátást tesz lehetővé. A gyógyszállók látogatóinak költéséből (évi 150-200 Mrd Ft) 10-

15% gyógyászati célra, 23% pedig egészségmegőrzésre fordítódik. 

• Az egészségturizmushoz kapcsolódó minőségi (komplex) turisztikai kínálatfejlesztés.Az 

egészségturisztikai kínálat erőssége továbbra is a gazdag termál- és gyógyvízkincs mellett, a 

gyógyfürdő-kultúra hosszútávon kialakult tradíciói (pl. történelmi fürdők, fürdőkultúra,), a felhalmozott 

orvosi tudás és tapasztalat, a magyarországi fürdőkultúra nemzetközi ismertsége és elismertsége. A A 

kiemelt fejlesztési térségekben létrejövő desztinációs értékesítési és marketing szervezetek feladata, 

hogy erősítse a fürdők egymás közötti, illetve a fürdők, turisztikai szolgáltatók és a települések 

vállalkozói közötti együttműködést, a desztinációs szintű termékkínálat fejlesztését. A fürdő 

üzemeltetés jövedelmezőségének javítása szempontjából a bevételi oldalon továbbra is kedvezőtlen 

tényező a fürdőgyógyászati szolgáltatások alulfinanszírozottsága és a kedvezőtlen adózási környezet, az 

elismert térítési díjak az önköltségtől is jelentősen elmaradnak (40-60%). A költségek tekintetében 

pedig az energetikai és karbantartó fejlesztések elmaradása jelentett kihívást.  

• Az egészségturizmust generáló, koordináló turisztikai intézményrendszer fejlesztése. Gyógyhelyi TDM 
szervezetek fejlesztése. A gyógyhelyek többségében a központi attrakció a gyógyfürdő. Az 

egészségturizmus-fejlesztési programok (Széchenyi Terv, ÚMFT, Új Széchenyi terv ROP-ok) keretében 

a helyszínek jelentős részén fürdő-korszerűsítési, -bővítési projekteket valósítottak meg, amit 

vállalkozói szálláshely- és egyéb szolgáltatás-fejlesztési, valamint önkormányzati település-

rehabilitációs beruházások egészítettek ki. Az elmúlt években megvalósított település- és 

turizmusfejlesztési projektek esetenként figyelembe vették a gyógyhelyi jelleget. A kiemelt turisztikai 

fejlesztési térségek fürdővel rendelkező településein és gyógyhelyein cél, a gyógyturisztikai 

motivációval érkező vendégek igényeit is figyelembe véve a településképet befolyásoló kényelmi 

szolgáltatások, közlekedési infrastruktúra, turisztikai attrakciók kialakítása. A nagyhírű európai 

gyógyhelyekkel (németországi, ausztriai, csehországi) szemben még jelentős a lemaradásunk.  

• Balneológiai kutatások, mint a bizonyítékon alapuló orvoslásra építő egészségturisztikai és 
egészségügyi szolgáltatások hátterének fejlesztése: a fürdőkezelések iránti hazai és nemzetközi kereslet 

bővítése érdekében javítani szükséges a balneológia elismertségét a hazai egészségügyben és 

nemzetközi szinten, ami a gyógytényezők hatásainak orvosi alátámasztásával, célzott kutatásokkal, 

valamint az orvos szakma és a turizmus szakma közötti kommunikáció, együttműködés javításával 

érhető el. 

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

• Természeti gyógytényezőkkel bíró, tradicionális gyógyhelyek fejlesztése: Budapest Főváros 

Kormányhivatalának Népegészségügyi Főosztálya 35 településen 36 gyógyhelyet tart nyilván (2018. 

június 6-i nyilvántartott adatok szerint). A 2014-2020-as időszakban a gyógyhelyek közvetlen 

környezetének fejlesztése a fő cél GINOP forrásból, melynek keretében számos gyógyfürdő környezete 

újulhat meg. 

3.2.3 A vidéki Magyarország, az egészséges élelmiszertermelés és -ellátás megvalósításának 

szakpolitikai feladatai 

3.2.3.1 Agrárgazdaság 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása:  

 A termőföldvagyon védelme, a hazai földtulajdon szerzés és használat elősegítése az uniós 

szabályozással összhangban lévő eszközökkel: a 2014. év folyamán hatályba lépett földforgalmi törvény 
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(2013. évi CXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról) és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 

alapjaiban változtatták meg a hazai földügyi szabályozást. A törvény preambuluma alapján a 

szabályozás céljai egyebek mellett, hogy „a falvak népességmegtartó képessége megújuljon, a lakosság 

városba áramlása mérséklődjön, és ezáltal a helyi népesség korösszetétele javuljon”, „a 

mezőgazdaságban a közepes méretű agrárüzemek elterjedjenek, valamint a kis gazdaságok stabil 

működése és további fejlődésük biztosított legyen”, továbbá „élet- és versenyképes mezőgazdasági 

termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok jöjjenek létre”, valamint „a birtokelaprózódások 

hátrányos következményei a mezőgazdaság tulajdoni szerkezetét ne terheljék, a földműves zavartalan 

mezőgazdasági termelést folytathasson.” A törvény céljai megvalósítását számos rendelkezéssel segíti 

elő és ezt szolgálják az elővásárlási jogról, az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közléséről, 

a helyi földbizottságról és a hatósági jóváhagyásról szóló rendelkezései is. A törvényben szabályozott 

elővásárlási jogok kifejezésre juttatják, hogy az elővásárlási jogosultság elsősorban a tényleges 

mezőgazdasági tevékenység folytatásához kötődik. Az elővásárlásra jogosult földműveseket a törvény 

főbb csoportokba rendezve, azon belül az egyes földművesek egymásutániságát a mezőgazdasági 

tevékenységük birtokpolitikai szempontú értékelése, a vevő személyét érintő, továbbá egyéb 

szempontok alapján állapítja meg. Az elővásárlási jogok rendszerében a helyben lakáshoz kiemelt 

pozíció társul, nagy hangsúlyt fektetve a helyi gazdálkodók támogatására. A törvény a tulajdonszerzés 

egyik feltételeként írja elő, hogy a szerző fél a föld használatát másnak nem engedheti át (nem minősül 

átengedésnek, ha a föld használatát a legalább 25%-ban tulajdonában, vagy a közeli hozzátartozójának 

legalább 25%-ban tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet javára engedi át.) A földforgalmi 

törvény hatályba lépése óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján a jogalkotó által kitűzött 

célokat a törvény megvalósította. Garanciális jogelemei révén a földspekuláció elleni harc hatékony és 

eredményes eszközének bizonyult, valamint a törvényben kifejezésre juttatott agrárpolitikai 

célkitűzésekkel összhangban befolyásolta a földforgalmat. 

 Az állam kezelésében lévő nemzeti földvagyon nemzetstratégiai célokat, közérdeket szolgáló 

felhasználása. A fiatalok gazdálkodóvá válásának, a helyben lakó gazdálkodók földhöz jutásának 

segítése, demográfiai földprogram végrehajtása. A Nemzeti Földalap (NFA) a kincstári vagyon része, 

amely magában foglalja a Magyar Állam tulajdonában lévő termőföldek, mező-, erdőgazdasági művelés 

alatt álló belterületi földek, valamint a mező-, erdőgazdasági tevékenységet szolgáló vagy ahhoz 

szükséges művelés alól kivett földek összességét. A Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok teljes körét, 

valamint a Nemzeti Földalap rendeltetését a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 

(Nfatv.) részletezi. Az Nfatv. jelen beszámoló szempontjából legfontosabb végrehajtási rendelete a 

Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. 

(XI.17.) Korm. rendelet. Magyarország területéből mintegy 7,4 millió hektár minősül termőterületnek 

(mezőgazdasági terület, erdő, nádas és halastó együtt). A Magyar Állam tulajdonában, a Nemzeti 

Földalap részeként jelenleg 1,6 millió hektár termőföldet tartunk nyilván. Az NFA az Nfatv. által előírt 

feladatok teljesítése során az állami tulajdonban lévő termőföldek hasznosítására köteles. Az Nfatv. 

részletesen taglalja a Nemzeti Földalap rendeltetését, melyek között olyan feladatok szerepelnek, mint a 

működőképes családi gazdaságok kialakításának elősegítése, a szakirányú végzettséggel rendelkező 

agrárvállalkozók földhöz jutásának támogatása; a földárak és -haszonbérek alakulásának befolyásolása; 

a magántulajdonba került, természetvédelmi oltalom alatt álló területek, cseréjéhez, továbbá kisajátítás 

esetén cserével történő kártalanításához földkészlet biztosítása; a földek művelésben tartásának 

elősegítése, a mezőgazdasági termelés összehangolása a természetvédelem, a környezetvédelem, a 

talajvédelem, a területfejlesztés, a vízgazdálkodás (különösen árterek kialakítása) szempontjaival; a 

szociálisan hátrányos helyzetű rétegek megélhetésének elősegítése érdekében szervezett mezőgazdasági 

munkavégzést szolgáló szociális földalap biztosítása, stb. Az NFA létrehozásának célja az állami 

tulajdonban lévő termőföldvagyonnal való gazdálkodás a Nemzeti Földalap rendeltetésének és 

földbirtok-politikai irányelveknek megfelelően. Ilyen főbb földbirtok-politikai elv többek között a 

földhasználók helyzetének stabilizálása, fejlődésük elősegítése; a családi gazdaságok kialakítása és 

megerősítése; a gazdálkodás jellegének megfelelő, versenyképes birtokméretek kialakításának 

elősegítése; a mezőgazdasági termelésre leginkább alkalmas földek mezőgazdasági termelési célú 

hasznosításának előtérbe helyezése; a birtoknagyság alkalmassá tétele az európai uniós támogatások 

lehívhatóságához; a szociális földprogram és közfoglalkoztatási program támogatása. Az NFA 

létrehozását követő időszakban az állami földek haszonbérbe adásának rendszere alapvetően 

megváltozott. Szemben a 2010 előtti rendszerrel, immár nyilvános, egységes szakmai szempontok 

szerinti pályázati rendszer alapján lehetett állami föld bérleti jogához jutni, és az állami földet használók 

száma megtízszereződött. A kisebb területen gazdálkodók támogatására indította a Kormány a „Földet 
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a gazdáknak!” Programot, melynek keretében lehet hozzájutni állami termőföldek haszonbérleti 

jogához, és ennek érdekében az NFA törekedett minél több haszonbérleti pályázati felhívást, mint 

lehetőséget biztosítani, alapvetően az állattartó családi gazdálkodóknak. E program keretében 2010 óta 

több, mint 260 000 hektárnyi állami föld haszonbérletét hirdette meg az NFA és a 10 nemzeti park 

igazgatóság, közel 7600 birtoktest vonatkozásában, a nyertesek közel 85%-a természetes személy. Ez a 

rendszer a helyben lakó gazdákat segíti, és fontos, hogy 2010 óta több mint 40.000 hektár állami 

földterület bérleti jogát nyerték el fiatal gazdák. Továbbra is cél, hogy a meghirdetett földterület 80%-át 

természetes személyek kapják, kiemelten a fiatal gazdák, akik előnyt élveznek a pályázati elbírálás 

során, az értékelési szempontrendszerben több ponttal honorálják a fiatal földművest, illetve a 

pályakezdő gazdálkodót. A kezdetektől fontos cél volt, hogy a nagyüzemek aránya a Kormány által 

deklarált mértékben visszaszorításra kerüljön, a nagyüzemek által használt állami földek mérete pedig 

lecsökkenjen, annak érdekében, hogy állami földterületekhez minél többen hozzájuthassanak. Jelenleg a 

haszonbérbe adott területek átlagos mérete nem éri el a 25 hektárt. A pályázati rendszer a 

versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden pályázónak lehetővé tette a sikeres 

pályázatot. A pályázati eljárások a haszonbérleti pályázatokra vonatkozó valamennyi jogszabályi 

rendelkezés betartásával zárultak le. A haszonbérleti szerződéseken keresztül megvalósul a 

pályázatokon résztvevő családok megélhetési biztonságának növelése, ezáltal a települések 

népességmegtartó erejének növelése, a helyi erőforrások hasznosítása. A program lehetőséget teremt a 

munkaközpontú gazdaság erősítéséhez, a vidéken élők szociális helyzetének stabilizálásához, gazdasági 

pozícióik megerősítéséhez. További, a gazdák érdekeit szolgáló intézkedés az állami földek egy 

részének eladásáról szóló döntés: a „Földet a gazdáknak!” Program keretében mintegy 30.000 

földműves juthatott állami föld tulajdonjogához. Ezek a földek is nyilvános pályázatokon vagy 

nyilvános árveréseken kerülnek értékesítésre, amely eljárásokban minden földműves részt vehetett, sőt, 

a vásárlásokhoz kedvezményes hitelt is kaphatott. A Program keretében közel 290.000 hektár 

meghirdetett földterület mintegy 70%-a talált gazdára, 195.000 hektárt értékesített az állam 1,4 millió 

Ft/hektár átlagáron, mely a 2015. évi 850.000 Ft/hektár országos termőföld átlagárnak közel a duplája. 

Az árveréseken és a 3 hektár alatti földek nyilvános pályázaton történt értékesítése során mintegy 30 

ezer földműves szerez földtulajdont (a szerződéskötési és ingatlan-nyilvántartási folyamat még 2017-

ben is is tartott). A fiatal gazdák kiemelkedően eredményesen szerepeltek az árveréseken, hiszen a 

vásárlók közül 1.219 földműves 40 év alatti, akik összesen 2.424 db, mintegy 50.000 hektár összterületű 

ingatlant vásároltak meg. Az árverési vevők 99%-a 150 hektár alatti területet vásárolt, ez több mint 

8600 földterültet jelent, az árverési vevők 65%-a 50 hektár alatt, 50%-a pedig 20 hektár alatt vásárolt, és 

mindössze 9% az, aki 100 hektár felett vásárolt. Az árveréseken kialakult legmagasabb fajlagos vételár 

7.569.241 Ft/hektár volt. Az árveréseken résztvevő személyek átlagosan 2 db ingatlant vásároltak. 

Fentiek nyomán a nagybirtokok aránya a felére csökkent (cél a 20%-ra csökkentés, a 80%-os kisbirtok 

arány elérése). Ennek a célnak ágyaz meg a hatályos Földforgalmi törvény, csak földművesek juthatnak 

földhöz, a korábbi kormányok által kötött hosszú idejű és nagybirtokos rendszert teremtő haszonbérleti 

pályázatok meghosszabbítására nincs lehetőség, a birtokmaximum már csak 1200, illetve kivételes 

esetben 1800 hektár. A hatályos jogi szabályozás nem teszi lehetővé, hogy bárki ma Magyarországon 

300 hektárnál több föld tulajdonjogát megszerezze. Demográfiai földprogram megvalósítására külön 

nem került sor, a fiatal családok földhöz juttatása, gazdálkodóvá válásuk, gazdálkodásának segítése a 

fenti intézkedések keretében történik. 

 A termőföld más célú hasznosításának korlátozása, a felhagyott területek újrahasznosítása: a termőföld 

védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) előírja, miszerint a termőföldet más célra csak 

kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – az ingatlanügyi hatóság 

előzetes engedélyével lehet felhasználni. Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra 

hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. Az ingatlanügyi hatóság 

2014-2016. évben összesen 10.952 db engedélyező határozatot adott ki a termőföld más célú 

hasznosítására. Emellett 1.206 esetben járt el az ingatlanügyi hatóság a termőföld engedély nélküli 

igénybevétele okán. Az ingatlanügyi hatóság 2014. évben 1.355 ha, 2015. évben 920 ha, míg 2016. 

évben 1.560 ha termőföld igénybevételét engedélyezte. 

 Zöldmezős beruházásra és erdőtelepítésre csak a gyengébb minőségű termőföldeken kerülhet sor: a 

2013-ban a Tfvt-be került új rendelkezés szerint helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni azt a 

területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási célterületté 
nyilvánított. Az új rendelkezést követően a beruházási célterületté nyilvánítás a napjainkban egyre 

szaporodó nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások általános kísérő jelensége 
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lett, amennyiben a beruházás átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint. Így a nagyobb volumenű 

beruházások helyének kiválasztásakor a földvédelmi szempont csak oly módon merül fel, hogy 

szükséges-e a területet beruházási célterületté minősíteni, vagy sem. Az OTrT lehatárolja a kiváló és a jó 
termőhelyi adottságú szántóterületek övezetét. Az OTrT 13/A. § (1) bekezdése alapján a kiváló 

termőhelyi adottságú szántóterület övezetben beépítésre szánt terület csak kivételesen, területrendezési 

hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az OTrT 2008. évi módosítása óta tartalmazza az erdőtelepítésre 

alkalmas területek kiemelt térségi és megyei övezetet. Az FM az OTrT legutóbbi módosítása kapcsán 

felülvizsgálta ezt az övezetet és 2016-ban véglegesítette az erdőtelepítésre javasolt területek 

övezeteként. A felülvizsgálat során – az OFTK-val összhangban – az erdőtelepítésre javasolt területek 

elsősorban a kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági területeken kerültek lehatárolásra. Az ingatlanügyi 

hatóságok a Tfvt. előírása alapján a zöldmezős beruházásokat a jó adottságú termőföldekről lehetőség 

szerint a gyenge termőhelyi adottságú termőföldekre próbálják orientálni, ami egybeeshet az 

erdőtelepítésre javasolt területekkel. A zöldmezős beruházások fokozódó területigénye a barnamezős 

területekre történő irányítással mérsékelhető. 

 Magasabb hozzáadott értéket előállító és nagyobb foglalkoztatást biztosító ágazatokra és gazdálkodási 

formákra épülő termelési szerkezet kialakítása, növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlyának 

helyreállítása: a mezőgazdasági támogatások rendszerének kialakítása során az FM törekedett arra, 

hogy egyes eszközök több szakpolitikai cél megvalósulását is eredményezzék, ezért a magasabb érték 

előállítása, valamint az állattenyésztés helyzetének stabilitása során a támogatások, valamint a 

kockázatkezelési és agrárhitelezési eszközök is szerepet kaptak. A Közös Agrárpolitika keretében a 

magyar gazdák és vidék támogatására fordítható források hazánkban 2007-2013 között időszakhoz 

képest növekedtek. A közvetlen támogatás és vidékfejlesztés keretében együtt Magyarországra 10,4 Mrd 

euró jutott, addig 2014-2020 között 12,39 Mrd euró (ebből 8,9 Mrd euró közvetlen kifizetés) támogatást 

lehet kifizetni. A KAP reformjaként a közvetlen kifizetések rendszere számos új elemmel bővült (pl.: 

hangsúlyosak lett a termeléshez kötött támogatások, az első pillérben is megjelent a fiatal gazdák 

támogatása, új intézkedés a kisgazdaságok egyszerűsített támogatása). A 2015-ben bevezetett közvetlen 

kifizetések rendszere a következőképpen épül fel: a) alaptámogatás (SAPS), b) zöldítés, c) fiatal 

gazdálkodóknak juttatott támogatása, d) termeléshez kötött támogatások, e) kisgazdaságok 

egyszerűsített támogatási rendszere. Magyarország a termeléshez kötött támogatásokra a hazai 

közvetlen támogatások pénzügyi keretének 15%-át fordíthatja. E támogatások az érzékeny ágazatok, így 

az állattenyésztés és zöldség-gyümölcs ágazat támogatását szolgálják. A következő ágazatok 

részesülnek 2015-től, évente termeléshez kötött támogatásban: húshasznú anyatehén, hízott bika, 

tejhasznú tehén, juh, rizs, cukorrépa, zöldségnövények, ipari zöldségek, gyümölcsültetvények és 

bogyósok, fehérje növények (szemes és szálas növények). 2015 és 2020 között összesen közel 1,2 Mrd 

euró támogatásban részesülnek ezek az ágazatok. Emellett a növénytermesztés és az állattenyésztés 

egyensúlyának helyreállítása érdekében jelentős mértékű nemzeti forrás áll rendelkezésre. A 2014. évi 

65,9 Mrd Ft-ról a forrás mértéke 2016-ban – előrehozott kifizetés következtében – 103,4 Mrd Ft-ra nőtt. 

Az állattenyésztés, valamint a munkaigényes ágazatok támogatása érdekében 2015-ben elindítottuk a 

„Több munkahelyet a mezőgazdaságban” Programot, amely évi mintegy 30 Mrd Ft többletforrást 

biztosít 2020-ig. A program keretében az átmeneti nemzeti támogatás jogcímein a közösségi 

jogszabályok szerint nyújtható lehető legmagasabb nemzeti források kerülhetnek biztosításra a 

szarvasmarha, tej és juh és dohány ágazat számára. Az állati hulla ártalmatlanításának és 

elszállításának támogatására elkülönített forrás 2015. évtől 3,6 Mrd Ft-ra emelkedett. Az 

állatbetegségek megelőzését célzó nemzeti támogatási konstrukció keretösszege a 2010. évi 4,5 Mrd Ft-

ról 2017-re 10,5 Mrd Ft-ra nőtt. A többletforrás lehetővé tette a támogatási mértékek jelentős 

emelkedését, valamint a támogatás kiterjesztését a nyúl és a vemhes üsző állategészségügyi 

intézkedésekre. Ezen túlmenően a 2015-ben megjelent kéknyelv betegség elleni vakcinázás 

finanszírozását is lehetővé tette. Számos új támogatási konstrukció (többek között anyakoca állatjóléti 

támogatás, az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti 

támogatása, a tenyészkos és tenyészbak beállításának támogatása, fűszerpaprika minőségi 

árutermelésének támogatása) is szolgálja az érzékeny ágazatok helyzetének stabilizálódását. Az uniós 

finanszírozású szerkezetátalakítási támogatás megszűnése miatt nehéz helyzetbe került dohányágazatot 

ugyancsak nemzeti forrásból támogatta az FM. A tejpiaci válsághelyzet kezelése érdekében 2015-ben az 

uniós finanszírozású termeléshez kötött tejhasznú tehén jogcímének, valamint az átmeneti nemzeti 

támogatás tej jogcímének előrehozott, tárgyévi kifizetésével, illetve egyéb támogatási konstrukciókon 

keresztül (pl.: EMVA tej állatjólét, állategészségügyi intézkedések) az ágazat 49 Mrd Ft támogatásban 

részesült. 2016-ban a Kormány 11,44 Mrd Ft többletforrást biztosított, amely lehetővé tette közel 60 
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Mrd Ft kifizetését a tejtermelők részére. A 2012. január 1. óta működő mezőgazdasági kockázatkezelési 

rendszer jelentősége abban áll, hogy megreformálta, új alapokra helyezte a korábbi agrárkár-enyhítési 

rendszert, illetve bevezetésre került a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás. A két pillér szinergiában 

működik egymással és növeli a termelői öngondoskodást is. A kárenyhítési rendszert folyamatosan 

fejleszti az FM, szélesedett a lefedett kockázatok köre, nőtt a tagok száma és a befizetett kárenyhítési 

hozzájárulás, amely az állam ugyanolyan összegű kiegészítése eredményeként alapként működhet. Míg 

a korábbi rendszer mintegy 28.000 taggal, 2,5 millió hektár lefedett területtel működött, addig az új 

rendszer tagjainak száma 74.000-re, a lefedett terület 3,7 millió hektárra növekedett. A termelők által 

befizetett hozzájárulás is nőtt, 2,1 milliárd Ft-ról 4,2 milliárd Ft-ra. A kockázatkezelési rendszer II. 

pilléreként működő biztosítási díjtámogatás keretében a termelők számára lehetőség nyílt olyan, 

korábban a biztosítók által nem vállalt kockázatok biztosítására, mint az aszály és a tavaszi fagy. A 

konstrukció keretében a termelők a befizetett éves díj maximum 65%-át igényelhetik vissza, amely 

2016-tól a VP alapján működik. A bevezető 2012. évben a termelők közel 2.000 biztosítási módozatot 

vettek igénybe mintegy 1,5 milliárd Ft díjjal, addig a 2016-ban több mint 20.000 módozat került 

megkötésre közel 7,8 milliárd Ft díjállománnyal. Kertészetek korszerűsítése, támogatása különös 

tekintettel a fenntartható fejlődés elvére: a kertészeti ágazat támogatása elsődlegesen a termelői 
csoportok támogatásával valósult meg. A 2015. évben a termelői csoportok működését ösztönző 

termelői csoportok elismerési feltételei a VP 2014-2020-as támogatási időszakban már a 42/2015. 

(VII.22.) FM rendelet alapján valósulnak meg az újonnan alakuló termelői csoportok számára amellett, 

hogy a korábban alakult csoportok továbbra is szoros együttműködésben végezhetik munkájukat az 

elismerésük fenntartása mellett. Az új jogszabályoknak megfelelően a termelői csoportok ágazati, 

termékcsoporti köre már kiegészült a zöldség-gyümölcs ágazattal is. Új csoportként csak a 2014. január 

1-je után bejegyzett szövetkezetek ismerhetőek el. 2010. évtől évente 15-40 új elismerési kérelem 

bírálására került sor, az elmúlt években több mint 150 termelői csoport kapott elismerést. 2014. évben 

187 ilyen szervezet működött az országban a zöldség-gyümölcs ágazaton kívül. A megelőző öt éves 

támogatási periódusok befejezését követően a korábban alakult csoportok a 2014. évet követően további 

támogatásra a jogcímből nem jogosultak, így –leggyakrabban a tagok együttműködését fenntartva – a 

2014-2015. év során többen kérték az elismerés visszavonását, a jogszabályi kötelezettségektől való 

mentesség kihasználása érdekében, így a csoportok számának kismértékű csökkenése történt. Az 

EMVA forrásból finanszírozott, VP keretében működő termelői csoport jogcím szerint 2015. évben 184 

termelői csoport működött, új csoport elismerésére nem került sor. 2015. évtől a termelői csoportok 5 

éves támogatási ciklusát követően már nincs lehetőség a minősített elismerést megszerezni. A 2016. 

évben a 2015. évről szóló beszámoló jelentések alapján több csoport elismerési kérelme visszavonásra 

került, emellett jelentős számú új csoport alakult. Az elismerési kérelmek száma meghaladta a 

nyolcvanat, elismerésben részesült 60 termelői csoport. 2016. évben a visszavonások és az elismerések 

eredményeként a csoportok száma 185 volt. A zöldség-gyümölcs ágazaton kívüli termelői csoportoknak 

az értékesített tagi termékből befolyt összes árbevétele 2014-ben megközelítette a 259 Mrd Ft-ot. A 

csoportokban tevékenykedő tagok száma 14960 fő, 89 százalékos természetes személyiségű termelői 

aránnyal, amely arány jelzi a csoportok tagságának az egyéni, illetve családi gazdaságok irányába 

történő elmozdulását. A termelői csoportok a mezőgazdaságban jelentős munkaadónak számítanak. 

2014-ben 948 főnek adtak közvetlenül munkát. A csoportok által végrehajtott saját beruházások 

összege meghaladta az 1,7 Mrd Ft-ot. A termékcsoportok közül továbbra is a gabona adja a legtöbb 

termelői csoportot, 2014. évben 57 volt a számuk, baromfiból 32, az olajos növény 16, és a sertés 

termékcsoportok száma 20. A 2015. évben a termelői csoportoknak az értékesített tagi termékből befolyt 

összes árbevétele 2015-ben elérte a 216 Mrd Ft-ot, mely árbevételt a termelői csoportok összes 

taglétszámának 13202 tagjának értékesített terméke eredményezte. 2015. évben termelői csoportok saját 

beruházásainak összértéke meghaladta az 1,87 Mrd Ft-ot. A foglalkoztatottak száma 2015-ben több 

mint 1000 fő. Az év során a termelői csoportokba szerveződött termelők 130 ezer tonna sertés és 124 

ezer tonna baromfihúst állítottak elő. Szemes gabonából 1,5 millió tonnát termesztettek, 7 ezer tonna 

szőlőt értékesítettek és több mint 576 ezer tonna tejet vásároltak fel tagjaiktól. A megtermelt termékeket 

a termelői csoportok átlagosan 15%-ban dolgozzák fel. A termékcsoportok közül a korábbi években 

elismertek esetén a gabona (45), illetve az újabb csoportok közül a gabona és olajos növények együttes 

ágazataként a szántóföldi növénytermesztés (42) adja a legtöbb termelői csoportot, 2015. évben 

összesen 87 volt a számuk, baromfiból 29, a sertés termékcsoportok száma 19. A 2010-2015 éves 

időszakban 14,9 Mrd Ft működési támogatást kaptak a termelői csoportok összesen 889 db kérelemre. 
A zöldség-gyümölcs termelői csoportoknak nyújtható beruházási támogatás az elismerési tervben 

foglalt begyűjtés, válogatás, osztályozás, csomagolás, tárolás és szállítás technikai feltételeinek 
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megteremtéséhez, fejlesztéséhez nyújtható utófinanszírozásként az Európai Mezőgazdasági Garancia 

Alap keretében. E szervezetek működési alapjának uniós támogatását és a nemzeti kiegészítő 

támogatást a működési programban foglalt, a termelők piaci pozícióját javító intézkedések – mint pl. 

termelésszervezés, minőségjavítás, forgalmazás tökéletesítése, kutatás, kísérleti termesztés, képzés, 

szaktanácsadás, környezetvédelem, válságkezelés és megelőzés – finanszírozásához vehetik igénybe a 

szervezetek szintén utófinanszírozásként (EMGA). A zöldség-gyümölcs termelői szerveződések a 2014. 

évi működésükhöz, elismerési tervük és működési programjuk végrehajtásához összesen 6 532 millió Ft 

támogatást vettek igénybe, 2015-ben 6 551 millió Ft-ot. A 2016. évre vonatkozóan a kifizetések még 

folyamatban vannak, de az előző évekhez hasonló nagyságrendű kifizetés várható.2014-ben összesen 79 

zöldség-gyümölcs termelői szervezet működött az országban, 2015-ben 77, 2016-ban 70. A csökkenő 

létszám ellenére a termelői szerveződések által forgalmazott zöldség-gyümölcs értéke évről évre 

növekedett, 2014-ben 50,44 millió Ft, 2015-ben 52,47 millió Ft és 2016-ban 54,08 millió Ft volt. Az 

ország zöldség-gyümölcs kibocsátásából való részesedésük 2014-ben 21,21% és 2015-ben 18,27% volt. 

A szőlő-bor ágazat támogatási lehetőségeit Magyarország nemzeti támogatási programja határozza 

meg, amely a rendelkezésre álló uniós ágazati támogatások felhasználásának ötéves terve. A jelenleg 

hatályos támogatási program 2014-től 2018-ig tart és 145,5 millió euró felhasználását teszi lehetővé. A 

támogatások fedezete az EMGA. Emellett a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program forrásai állnak 

rendelkezésre a borágazat számára, a borászati gépek és berendezések beszerzésének támogatására 2016 

szeptemberétől a vidékfejlesztési források terhére van lehetőség. A borászati ágazat 

versenyképességének és energiahatékonyságának javítására 40 Mrd Ft-os pályázati keretet hirdetett meg 

a Miniszterelnökség, amelyre első alkalommal 2016. szeptember 12-én lehetett pályázatot benyújtani 

(VP3-4.2.2-16 - Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása). Eddig 

mintegy 40 Mrd Ft összegre érkezett be támogatási igény. 

 Az erdők egészségi állapotának megőrzése, az erdőtelepítések ütemének növelése a Nemzeti 
Erdőprogramban meghatározott 27%-os erdősültség érdekében, elsősorban az őshonos, illetve az adott 

erdészeti tájba illeszkedő fajok alkalmazásával. Őshonos fafajokból álló természetes vagy a 

természeteshez közel álló erdőtársulások megőrzése, területüknek a termőhelyi tényezők függvényében 
történő növelése. Az erdészeti hatóság meghatározott ütemterv szerint, tíz éves ciklusban, - az erdőterv 

rendeletek iránymutatásainak megfelelően végzi az erdőleltározást, térképészeti felülvizsgálatot, 

erdőgazdálkodási feladatok meghatározását úgy, hogy folyamatosan figyelembe veszi a fenntartható 

gazdálkodáshoz fűződő tulajdonosi, illetve a gazdálkodói érdekek mellett az egyéb - pl. önkormányzati, 

társadalmi, természetvédelmi, vízügyi, honvédelmi stb.- célkitűzéseket. A körzeti erdőtervek 

tartalmazzák a közmegegyezésen alapuló, fenntartható erdőgazdálkodás feltételrendszerét. Ennek 

megfelelően kerültek kihirdetésre a 2014. évi a 2015. évi és a 2016. évi körzeti erdőtervezésre 

vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az erdőgazdálkodás tartamosságát és fejlesztését szolgáló 
körzeti erdőtervezési keretértékekről szóló FM rendeletek (47/2014. (IV. 24.) FM rendelet, 45/2015. 

(VII. 28.) FM rendelet, 69/2016. (X. 14.) FM rendelet). A 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozattal 

elfogadott 2006-2015 között meghirdetett Nemzeti Erdőprogram lezárult, ezzel összefüggésben a 

1537/2016. (X. 13.) Korm. határozattal elfogadásra és kihirdetésre került a 2016-2030 közötti időszakra 

szóló Nemzeti Erdőstratégia. 

 Az erdők környezeti, gazdasági és szociális szolgáltatásainak hosszú távon való biztosítása többcélú, 

tartamos (fenntartható) erdőgazdálkodással. A fenntartható gazdálkodáshoz fűződő társadalmi érdekek 

és a tulajdonosi, illetve a gazdálkodói érdekek közötti összhang megteremtése. A fát és faterméket piaci 

forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének meghatározásáról szóló 2010. október 20-i 

995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az unió belső piacára kerülő faanyag származás 

igazolási rendszerének hatósági felügyeletét és ellenőrzését írta elő az illegális fakitermelések hatékony 

visszaszorítása érdekében. Ennek érdekében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló 2009. évi XXXVII. törvénymódosításáról szóló 2015. évi XLIX. törvény került elfogadásra, továbbá 

hatályba lépett a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és 
ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet is. Az új miniszteri rendelet 

illetve a törvénymódosítás az érintett piaci szereplők, a kereskedők és a hatósági felügyeletet ellátó 

erdészeti hatóság számára a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatban 

határoztak meg számos kötelezettséget az illegális fakitermelések visszaszorítása érdekében. Hazai 

előirányzatból 2014-2016 között nem volt erdőgazdálkodást érintő fejlesztési célú támogatás, az 
erdőgazdálkodás fejlesztése a 2007-2013 időszakra meghatározott Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Programban (ÚMVP), illetve 2015-től a 2014-2020-ra vonatkozó VP-ben (105 Mrd Ft) meghatározott 
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erdészeti támogatási jogcímeken és uniós forrásokon alapult. A pályázati felhívások 2016. év végén 

illetve 2017. év elején jelentek meg.  

 Halgazdálkodás támogatása, a halgazdálkodásra épülő feldolgozás erősítése: a feladat kapcsán a 

halgazdálkodás területén szakpolitikai stratégia vagy intézkedési terv nem készült, a halgazdálkodási 

stratégiát a Fehér Könyv, a Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Terv és a Magyar Halgazdálkodási Operatív 

Program tartalmazza. A halgazdálkodás területén a természetes vízi halgazdálkodáshoz kapcsolódó 

társadalmi elvárások teljesítése érdekében új, a fenntartható gazdálkodásra épülő ágazati törvényt 

fogadott el az Országgyűlés. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 

először korlátozta, majd 2016. január 1-jétől meg is szüntette a természetes vizek kereskedelmi célú 

halászatát, ami a közel több mint 400 ezer fős horgásztársadalom régóta jelzett igényét elégítette ki. A 

törvény megvalósítását szolgáló végrehajtási rendeletek a horgászturizmus fejlesztésének 

megalapozásán túl azt is biztosították, hogy az államot megillető halgazdálkodási joggal rendelkező 

vízterületek zöme újabb 15 évre horgászkezelésbe került. Ezzel párhuzamosan a tárca a Halászati 

Operatív Program (2007-2013) sikeres megvalósításával az Európai Unió halászatra szánt keretét a 

hazai haltermelés érdemi fejlesztésére fordította, ami megalapozza a lakosság minőségi, akvakultúrás 

termelésből származó friss hallal való ellátását. A 2014-2020-ra vonatkozó Magyar Halgazdálkodási 

Operatív Programot 2015. decemberben fogadta el az Európai Bizottság. 2016-ban megindulhatott az 

első támogatási jogcímek kiírása, így az operatív program keretében rendelkezésre álló, a 4 uniós 

prioritás 11+1 intézkedésére fordítható 15,5 Mrd Ft 2016-tól 2023-ig használható fel a magyar 

haltermelési ágazat fejlesztésére. A MAHOP egyik intézkedése az akvakultúra-termékek 

feldolgozásának fejlesztését tűzi ki célul. A célkitűzéshez kapcsolódó feladat lenne egy kiváló minőségű 

magyar haltermékeket forgalmazó, önálló brand-del rendelkező kereskedelmi hálózat kiépítése, 

valamint a magasabb hozzáadott értékű, feldolgozott, konyhakész haltermékek előállítása, amelyek 

minőségüknél fogva az iskolai közétkeztetési programban is felhasználhatók lehetnének, azonban 

ezeken a területeken egyelőre eddig nem történt előrelépés. Magyarországon jellemzően szezonalitáshoz 

kötött a feldolgozás. A folyamatos üzemeléshez termékfejlesztés és szálkamentes illetve szálkaszegény 

halfajok termelésnövelése szükséges, a piacot biztosító marketing munkával párhuzamosan. Cél az egy 

főre jutó magyarországi halfogyasztás középtávon évi 6 kg-ra növelése. Nemzeti forrásból biztosított 

támogatás az ún. halászati de-minimis támogatás. Ennek a támogatásnak a döntő többségét a minőségi 

pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM 
rendelet keretében használják fel a kedvezményezettek. A támogatás célja, hogy ösztönözze a 

kiemelkedő genetikai háttérmunkával kinemesített pontyfajták termelését és nem utolsósorban 

ösztönözze a hazai alapanyag felhasználását a pontytelepítések területén. A támogatás teljes kerete 

mintegy százmillió forint évente és elsősorban a kis és közepes méretű termelőket ösztönzi. Szintén 

nemzeti forrásból biztosított támogatás az „Állami halgazdálkodási feladatok támogatása” fejezeti 
kezelésű előirányzat (a továbbiakban: halgazdálkodási előirányzat), mely alapvetően nem fejlesztési 

célú, felhasználásának céljait jogszabály rögzíti (lásd Hhvtv. 63. § (3) bekezdés). Az előirányzat új 

előirányzatként 2014-2015-ben évi 620,0 millió forintos, 2016-2017-ben 514 millió forintos kerettel 

működött. Céljai többek közt halpusztulás esetén őshonos fajok, fajták visszatelepítésének támogatása; 

őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen vagy invazív halfajok és halfogyasztó gerinces állatfajok 

gyérítése, riasztása; védett vagy veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok szaporítása, 

visszatelepítése; természetes ívóhelyek, vermelőhelyek megőrzése, rekonstrukciója; új ívó- és 

vermelőhelyek kialakítása; természetes partszakaszok megőrzése, helyreállítása; halgazdálkodási 

kíméleti területek kialakítása, illetve halászati őrzés támogatása, fejlesztése; a halgazdálkodás hatósági, 

igazgatási, ellenőrzési és állami halőrzési feladatainak támogatása; horgászturizmus fejlesztése. 

3.2.3.2 Élelmiszergazdaság, élelmiszeripar 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 Jó minőségű, egészséges és biztonságos élelmiszerek előállítása. Az élelmiszerbiztonság magas szintű 

megteremtése és fenntarthatósága. 

Az OFTK célokkal összhangban került megfogalmazásra a 2015. május 20-án, a Kormány által 

elfogadott Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (a továbbiakban: 
ÉFS). 
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A Magyar Élelmiszerkönyv egyik célja, hogy a Magyarországon hagyományosan előállított és ismert 

élelmiszerek jó minőségben készüljenek, és a fogyasztók tisztességes tájékoztatást kapjanak a 

megnevezéseken keresztül a termékek minőségéről és beltartalmi értékeiről, másik célja, hogy a jó 

minőségű élelmiszerek térhódítását elősegítse, a gyenge minőségű élelmiszereket visszaszorítsa. A 

2016-ban megjelent új előírások közül a sütőipari termékekre vonatkozó, illetve a húskészítményekről 

és egyes előkészített húsokról szóló emelhető ki. Az élelmiszerlánc-biztonság javításának célja az 

ember, a társadalom védelme az egészség és a gazdaság védelmén keresztül, a környezeti szempontok 

érvényesítése mellett, ahol az egészség a betegségektől való mentesség mellett az ember fizikai, 

mentális és szociális jólétét is magában foglalja, valamint a gazdaság védelme a nemzetgazdasági 

érdekek érvényesítésén túlmenően a gazdasági folyamatok tisztaságára, fenntarthatóságára is kiterjed. 

A 2013-ban elfogadott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia jövőképe az, hogy az élelmiszerlánc-

termékek (különösen élelmiszerek) mindenkor egészségesek, kiváló minőségűek és biztonságosak 

legyenek, valamint azok előállítása, kereskedelme, felhasználása vagy fogyasztása során az emberek 

és a társadalom magas fokú tudatosságot és felelősséget tanúsítson. Ennek megvalósulását az Országos 

Főállatorvos évről évre országgyűlési jelentésében értékeli. Az élelmiszerlánc összetettsége 

megköveteli, hogy azt tudományos megalapozottsággal és átfogó, megelőző szemlélettel - „a 

termőföldtől az asztalig” – és integrált megközelítéssel vizsgáljuk. A hazai élelmiszerlánc, az abban 

zajló gazdasági folyamatok egy összetett hálózatot képeznek, ráadásul e hálózat beágyazódik egy 

nemzetközi hálózatba, az átláthatóság és nyomon követhetőség ezért központi helyet foglal el benne. 

Az ellenőrzések hatékonyságát, mind a feketegazdaság visszaszorítását segíti, hogy 2015. január 1-től 

csak FELIR (élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer) azonosítóval rendelkező ügyfelek 

végezhetnek élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységeket. Az Élelmiszerlánc-biztonsági 

Stratégiával összhangban a NÉBIH új kutatási területekre, új technológiai eszközökre, laboratóriumi 

fejlesztésekre fókuszál. Az eredethamisítások visszaszorítása érdekében több termék (pl. méz, pálinka 

stb.) vonatkozásában is eredettérképek létrehozását tervezi. 

Az FM az uniós eredetmegjelölés, illetve földrajzi jelzés oltalom iránt bejelentett termékek 

(mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, pálinkák és borok) számának növelése érdekében intézkedési 

tervet és Eredetvédelmi Programot készített. Az Eredetvédelmi Program része a már oltalom alatt álló 

termékek esetében az oltalomban rejlő lehetőségek jobb kihasználásának elősegítése. A Program céljai 

közé tartozik a termelők részére való szakmai segítségnyújtás, valamint az uniós eredetvédelmi 

oltalom agrárpolitikai és vidékfejlesztési összefüggéseinek tudatosítása.  

A hegyközségek megalakulása óta bekövetkezett jogi és piaci környezetben történ változások 

szükségessé tették a hegyközségi rendszer átalakítását. Az új hegyközségi törvény (hegyközségekről 

szóló CCXIX. törvény) fontos alappillére a hegybíró státuszának rendezése. A hegybírók kinevezése a 

nemzeti tanács főtitkárának feladata, így közvetlen szakmai felügyeletét tudja ellátni a hegybíróknak. 

Az új törvény megteremtette a hegyközségi rendszerben a szakmaközi szervezetre vonatkozó 

feltételeknek való megfelelést, így az FM a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát 2014 júniusában 

szakmaközi szervezetként ismerhette el.  

A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 

módosításáról szóló 2015. évi CCIX. törvény rendelkezései értelmében a Pálinka Nemzeti Tanács 

javaslattevő és véleményező konzultatív testületből önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal 

rendelkező köztestületté alakult át 2016-ban. Ezzel a hazai pálinka előállítók szervezettsége és 

kollektív cselekvési képessége nagyban javult. A köztestület eredetvédelemmel kapcsolatos 

közfeladatokat is ellát. 

Az FM 2015. évben elindított Eredetvédelmi Programjának kettős célja van: a jelenleg oltalom alatt 

álló földrajzi árujelzők (eredetmegjelölés és földrajzi jelzés) számának növelése és a már oltalom alatt 

álló földrajzi árujelzőkben rejlő lehetőségek jobb kihasználása. A VP M03 intézkedés alapján 

támogatásban részesíthető nemzeti minőségrendszerekre vonatkozó keretszabályozás (rendelet) 

kidolgozás alatt áll. A VP M03 támogatási intézkedésen belül a mezőgazdasági termelők EU-s és 

nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatására (VP3-3.1.1-16) 2,45 millió eurós, a 

Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós 

tevékenysége támogatására (VP3-3.1.1-16) 7,97 millió eurós keret áll rendelkezésre. Az intézkedés 
2016. év végéig nem került kiírásra 
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 Hagyományos magyar termékek népszerűsítése (pl. makói hagyma, kalocsai paprika). A Kormány 

118/2016. (VI.6.) rendelete értelmében 2016. június 15-től a közösségi agrármarketing programok 

hazai és külföldi megvalósításáért újra önálló jogi személyiséggel bíró gazdasági társaság - az 

Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. (AMC) – felel, így 1259/2016. (VI.6) számú határozatában a 

Kormány felkérte a Földművelésügyi Minisztériumot, hogy készítse el a szakágazat főbb cselekvési 

irányait bemutató Nemzeti Agrármarketing Programot, amely tartalmazza az élelmiszeripar 

bemutatását is.  

Emellett a magyar élelmiszerek ismertségét, megkülönböztethetőségét segítheti az egységes fogyasztói 

kommunikáció. Fontos a kampányok összehangolása, az egységes megjelenés, a közös 

védjegyhasználat. Ez ÉFS célkitűzéseivel összhangban a magyar élelmiszerek ismertségéhez az FM és 

a NÉBIH irányítása alatt több program is hozzájárul, többek között a Helyből Jobb!, a KMS vagy a 

KMÉ program. 

A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) programban hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági 

termékekkel és élelmiszerekkel lehet részt venni. A HÍR Program keretében a védjegy használati 

jogának elnyerésére az FM 2010 óta pályázati rendszert működtet, amelyre a jelentkezés folyamatos. 

2010 és 2016 között pályázati úton összesen 79 pályázó 154 hagyományos és tájjellegű terméke nyerte 

el a HÍR védjegyhasználati jogot. A HÍR program keretében is szakmai segítséget nyújtunk a HÍR 

védjegyhasználóknak az uniós oltalom megszerzéséhez is.   

 Az élelmiszerlánc lerövidítése, élelmiszer-önellátás, a belső piacok visszaszerzése, a fogyasztói 

tudatosság növelése: A 2014-2020 Vidékfejlesztési Program Rövid ellátási lánc (REL) alprogramja az 

élelmiszerláncok lerövidítését tűzte ki célul. A kapcsolódó pályázat hamarosan kiírásra kerül.  

 Az élelmiszer-előállítás és -kereskedelem irányának megváltoztatása a helyi-regionális-országos 

ellátás, export rangsor alapján haladva. A belföldi piac ellátása és az exportbővítés párhuzamosan 

történik az ÉFS alapján. Az ÉFS egyik kiemelt célja a hazai piacok visszaszerzése mellett az export 

bővítése (az ország nettó exportőr az élelmiszeripari termékek tekintetében). 

 A termékek hozzáadott értékének és exportjuknak növelése. Az export elsősorban a közepes és 

nagyvállalati méret esetében vezet tartós eredményre. Ebben a vállalati kategóriában a GINOP mellett 

a nemzeti támogatások segítenek az érintett vállalati körnek a célok elérésében. A VP-ből és egyéb 

operatív programokból származó források inkább a magasabb hozzáadott érték elérését támogatják, bár 

az exportértékesítés is sok esetben eredményesebb ilyen jellegű termékek esetében.  

 A feldolgozóipari kapacitások megőrzése, bővítése. A helyi feldolgozás erősítése, kisebb léptékű 

(családi) speciális feldolgozó kapacitások létrehozásának támogatása. Az élelmiszeripar támogatása a 

jelenlegi támogatási ciklusban kormányzati szándék szerint 300 Mrd Ft-ból valósul meg. Ebből 

kicsivel több, mint 167 Mrd Ft a „VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- 

hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” pályázathoz kapcsolódik. (Az irányító hatóság 2016. 

november 30-án 1 415 db beérkezett kérelem és 274,6 milliárd Ft beérkezett támogatási igény mellett a 

támogatási kérelem benyújtásának lehetőségét felfüggesztette.) A pályázatot a mezőgazdasági termelő 

vállalkozások élelmiszer-feldolgozásra irányuló fejlesztéseihez – vállalati mérettől függetlenül –, 

valamint a hazai mezőgazdasági alapanyag-termeléssel szoros kapcsolatban álló, elsődleges 

feldolgozást végző („Annex I”) mikro- és kisvállalkozások vehetik igénybe, melyek a helyi 

feldolgozást erősítik, kisebb léptékben gondolkodva.  

 A hazai ellátásból fedezhető élelmiszer import visszaszorítása. Az import termékek esetében a hatóság 

rendszeresen végez ellenőrzéseket, a kiskereskedelmi láncokkal kapcsolatban pedig a tisztességtelen 

forgalmazói magatartással kapcsolatos törvénynek van szerepe. A mezőgazdasági termelőkkel és 

élelmiszer-feldolgozókkal szembeni tisztességtelen forgalmazói gyakorlat visszaszorítása érdekében az 

FM részt vesz uniós üléseken, kapcsolatot tart a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek 

vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról 

szóló 2009. évi XCV törvény végrehajtásáért felelős háttérintézménnyel, a NÉBIH-vel, civil 

szervezetekkel. 

 Törekedni szükséges a fenntartható fogyasztásra és termelésre: támogatni kell olyan szemléletformáló 

programok indítását, amelyek a nem fenntartható termelési és fogyasztási szerkezet, megoldások 



223 
 

helyett felkeltik az új paradigmák iránt a lakosság érdeklődését. Növelni kell a fenntartható fogyasztási 

szokások elterjedtségét, erősíteni a fogyasztók tudatosságát. A NÉBIH kommunikációs kampányaival, 

folyamatos tartalom-előállítással igyekszik felkelteni a különböző célcsoportok figyelmét, mind a 

fogyasztó, mind az élelmiszerlánc-vállalkozói oldal vonatkozásában. Ennek érdekében a NÉBIH 

széleskörűen vesz igénybe mind hagyományos (weblapok, print hirdetések), mind modern 

kommunikációs eszközöket (Facebook, Youtube, online hirdetések). Az „Élelmiszerminőség” 

kampányhoz kapcsolódó Szupermenta termékteszt, mint komplex, élelmiszerek esetében kedveltségi 

tesztet is tartalmazó, vizsgálati rendszer azért került létrehozásra 2014-ben, hogy a klasszikus hatósági 

ellenőrzési célokon (megfelelőség ellenőrzés) túl, közérthető módon lehessen tájékoztatást nyújtani az 

érdeklődő, vagy erre fogékony, és tudatos vásárlók számára. A terméktesztek kiváló alkalmat nyújtanak 

az előállítókkal való kapcsolatfelvételre, aminek köszönhetően a magyar gyártók a hatóság támogatói 

oldalát közelebbről is megismerhetik. A Szupermenta indulása óta a NÉBIH szakemberei 27 termékkör 

teljes körű vizsgálatát végezték el az élelmiszerektől kezdve, alkoholos italokon, fűszernövényeken és 

állatgyógyászati készítményeken át a fűmagokig. Ez 707 terméken közel 14 ezer laboratóriumi mérést 

jelentett, melyek hatósági mintaként mind illeszkednek a hivatal éves monitoring tervébe. A 

kedveltségi kóstolásokon több mint 570-en vettek részt, szakértők és laikusok egyaránt. A Szupermenta 

honlapon 11 hónap alatt közel fél millió oldalmegtekintés született. A projekt majd kétéves időtartama 

alatt 248 cikk jelent meg. A zöld menta levelekkel fémjelzett, összesen 25 videóra majd 46 ezren voltak 

kíváncsiak. Egyes terméktesztek eredményének közlésekor százat is meghaladó sajtómegjelenés 

született. Az online felületek, RTV médiumok és a nyomtatott sajtó átvételeinek köszönhetően 6 milliót 

meghaladó elérést generált, ami majd 15 millió forint reklámegyenértéknek felel meg (AVE-érték). A 

terméktesztek eredményei azt igazolják, hogy a magyar termékek képesek felvenni a versenyt külföldi 

élelmiszerekkel, hiszen azok szinte minden esetben megtalálhatóak az élmezőnyben. A vajak, a kakaós 

tejek és italok, valamint a bacon szalonnák tesztje során ráadásul magyar előállítók termékei állhattak a 

dobogó legfelső fokára. A proaktív és hatékony kommunikációnak köszönhetően a NÉBIH ismertsége 

folyamatosan növekszik, ez pl. jól megfigyelhető a NÉBIH Zöldszámra érkező hívások és bejelentések 

számának növekedésében. Míg 2013-ban 3.500 megkeresés érkezett a Zöldszámra, 2015-ben már több 

mint 12.000 hívást kaptak az ügyfélszolgálaton, melyek túlnyomórészt élelmiszerbiztonságot, növény- 

és talajvédelmet érintő közérdekű bejelentések voltak. A 2016-os évben a Zöldszámra érkező 

bejelentésként felvett megkeresések száma további 20 százalékkal nőtt. A NÉBIH Navigátor 

applikációt több mint kétezren töltötték le, a 2014. év decemberi indulása óta. A vásárlók ezzel a 

mobilalkalmazással hatékonyan tudják segíteni az élelmiszerbiztonsági problémák felderítését, azonnal 

jelezhetik a NÉBIH-nek az általuk észlelt szabálytalanságokat. Jelenteni lehet pl. lejárt minőség-

megőrzési idejű vagy jelöletlen élelmiszert, eladáshelyi higiéniai problémát, helytelen tárolást vagy 

bármilyen szokatlan, gyanús körülményt. Az applikáción keresztül a telefonos híváson kívül 

hangalapú, e-mailes vagy fényképes bejelentési módok közül lehet választani. A NÉBIH Navigátor a 

bejelentési lehetőség mellett számos más, hasznos információval is szolgál, pl. automatikusan küld 

élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos híreket, riasztásokat. A Navigátor 2015 óta Android mellett már 

IOS felületen is elérhető. Az alkalmazás 2015-ben egy új elemmel, az adatbázisok elérésével bővült. 

Az „Ételt csak okosan” program a vásárlók élelmiszer-biztonsági ismereteinek bővítését szolgálja. 

Célja a tudatformálás, az otthoni élelmiszer-biztonságra nevelés, megfelelő higiéniai és 

konyhatechnológiai szabályok, valamint a NÉBIH tevékenységének közérthető formában történő 

bemutatása. A program honlapja folyamatosan bővül és közösségi oldalát több mint 10.000-en követik. 

A program fő eleme a Konyhasziget magazin. Ez az ingyenes szemléletformáló kiadvány a nagyobb 

élelmiszerláncokban, gyorséttermekben, egyes patikákban érhető el. Célközönsége a tudatos magyar 

fogyasztó. Évente 6-8 szám készül 400.000 példányban, de a NÉBIH közvélemény-kutatási 

eredményei alapján a magazint kézről kézre adják és végső soron 500.000 olvasót ér el. A fenntartható 

élelmiszerláncot célozza a helyi termékekkel kapcsolatos programjaik mellett a 2016-ban indult 

Maradék nélkül című, élelmiszerpazarlás megelőzésére fókuszáló program is. Ebben a 

szemléletformálás mellett az élelmiszerlánc vállalkozásaival közösen keresi a NÉBIH azokat a jó 

gyakorlatokat, amelyek élelmiszerbiztonsági szempontból is megfelelő módon segíthetnek az 

élelmiszerhulladékok visszaszorításában. A NÉBIH sikeres iskolai programokat indított a 

Fenntarthatósági témahét keretében 2015-ben és 2016-ban. Ezek során a PontVelem környezetvédelmi 

szervezettel közösen saját vetélkedőket indítottak az általános iskolásoknak, amelyeken több ezer 

gyerek vett részt az ország minden megyéjéből. A Hivatal szakértői számos alkalommal kaptak 
felkérést iskolai egészségnapokon való részvételre, amelyekkel lehetőség nyílt gyerekeknek és 

fiataloknak szóló élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos előadások megtartására és interaktív, 
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jellemzően bevásárlással, otthoni élelmiszertárolással és ételkészítéssel összefüggő feladatok 

megoldására. A NÉBIH számos kiadványt adott ki (lakossági, szakmai) pl.: Útmutató a Vendéglátás és 

Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához, Magyar Erdők, Borászati termékek hatósági kontrolljával 

kapcsolatos tudnivalók, Pálinka termékek hatósági kontrolljával kapcsolatos tudnivalók, Az integrált 

termesztés alapelvei, Szántóföldi növények, Ültetvények. 

A NÉBIH által 2015-ben indított Minőségvezérelt Közétkeztetés Program keretében 2016 végéig 2.614 

közétkeztető főzőkonyha minősítése zajlott le élelmiszerbiztonsági és élelmiszerminőségi szempontok 

alapján. Hatására a nagy étkeztető vállalatok hangsúlyosabban fogalmazták meg beszállítóiknak a 

minőségi elvárásaikat, felismerve, hogy az étkeztető minősítésére a jó minőségű, helyi, hazai 

alapanyag beszállítók, illetve jó minőségű termékeik hatással vannak. A NÉBIH 2013 óta szervezi az 

Országos Közétkeztetési Szakácsversenyt a szakácsok szakmai fejlesztése mellett annak érdekében, 

hogy a közétkeztetés megújításához ötleteket adjon, a versenyen szereplő receptekkel egy – a 

hagyományt, évszakokat, hazai termékeket, szokásokat és a modern gasztronómiát is figyelembe vevő 

– receptgyűjtemény kialakuljon. 

A tapasztalatok alapján a potenciális kérelmezők sok esetben nem kellően tájékozottak a hazai és az 

uniós oltalmakkal és azok védjegyjogi összefüggéseivel kapcsolatban, ezért az FM 2017-ben 

regionális Eredetvédelmi Fórumsorozatot szervez az eredetvédelem és a védjegyek szerepéről, 

jelentőségéről a termelők részére tíz vidéki helyszínen.  

A területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 Földrajzi eredetvédelem, táji, helyi minősítési és védjegy rendszerek. A fenti intézkedések keretében 

történt a végrehajtás (ld. előző pontokban). 

3.2.4 A kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek, KFI elérésének szakpolitikai 

feladatai 

3.2.4.1 Infokommunikációs technológiák (IKT) 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 Az IKT eszközökhöz és megoldásokhoz való hozzáférés bővítése az oktatás támogatása érdekében és az 

alkalmazások használat-orientált megjelenésének támogatása: a GINOP-6.1.2-15 -Digitális szakadék 

csökkentése. Keretösszeg: 22,9 Mrd Ft. Megjelent 2015 áprilisában. A projekt megvalósítása 

folyamatban van. GINOP-3.3.1-16 - Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási 

portfóliójuk bővítése. Keretösszeg: 5 Mrd Ft     Meghirdetés: 2016. május. A projekt megvalósítása 

folyamatban van.  GINOP-3.3.2-16 - Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi 

szolgáltatások terjedésének elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése. 

Keretösszeg: 1,9 Mrd Ft. Meghirdetve 2016. decemberben. GINOP-3.3.3-17 Online kormányzati, 

közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének 

elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával. Keretösszeg: 1,7 Mrd Ft. 

A felhívás nyitva állt 2017.11.20-ig.  

 Az IKT szakemberhiány mérséklése a felsőoktatási képzések, átképzések, továbbképzések vonzóvá 

tételével, a kibocsátás mennyiségi és minőségi növelésével: A GINOP-3.1.1-VEKOP-15 Oktatási 

intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása c. kiírások 

hozzájárulnak a célok teljesüléséhez. Keretösszeg: 8,2 Mrd Ft, ebből 2,42 Mrd Ft VEKOP. A 

felhívás megjelent 2015 decemberében. A projekt megvalósítása folyamatban van.  

 A kkv -k IKT használatának ösztönzése, támogatása, IKT eszközökhöz és megoldásokhoz való 
hozzáférési lehetőségek bővítése: a GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és 

mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása c. kiírás hozzájárul 

a célhoz. Keretösszeg: VNT: 21,1 Mrd Ft, kölcsön: 27 Mrd Ft. A pályázat kiírásra került 2016.12.07-én, 

2017. március elejétől 2019. március 8-ig pályázható. A GINOP-3.2.1-15 Infokommunikációs 

motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program KKV-knak c. kiemelt felhívás szintén 

támogatja a cél elérését. Keretösszege: 4,2 Mrd Ft, Meghirdetve 2015. áprilisban 
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 A digitális infrastruktúra fejlesztése (új generációs hozzáférési hálózatok [NGA]:  GINOP-3.4.1-15 

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése. Keretösszeg: 58 Mrd Ft. Meghirdetve 2015. 

augusztusban. GINOP-3.4.2-VEKOP-15 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak 

fejlesztése. Keretösszeg: 2,86 Mrd Ft, ebből VEKOP 0,86 Mrd Ft. Meghirdetve 2015. decemberben. 

GINOP-3.4.3-VEKOP-15 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének 

növelése. Keretösszeg: 4,29 Mrd Ft, ebből VEKOP 1,29 Mrd Ft. Meghirdetve 2015. decemberben. 

GINOP-3.4.5-VEKOP-16 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének 

növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése. Keretösszeg: 4,73 Mrd 

Ft, ebből VEKOP: 1,73 Mrd Ft. Meghirdetve 2016. decemberben. GINOP-3.4.6-17 Köznevelési 

intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati fejlesztései (belső hálózatok kivételével). 

Keretösszeg: 10 Mrd Ft. Meghirdetve 2017. márciusban. 

 

A szakterület által kezelt (előirányzatok) hazai fejlesztési források: 

Előirányzat megnevezése: Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó 

feladatok ÁHT azonosító: 295757. Feladat: Szélessáv fejlesztés megvalósítása: a Közép-Magyarországi 

Régió lefedését biztosító pályázati felhívás lebonyolítása. Rendelkezésre álló forrás: 6.900.000.000 Ft. 

3.2.4.2 Kutatás+fejlesztés+innováció (K+F+I) 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 Összehangolt KFI stratégia kialakítása. Egységes és megújított KFI támogatási rendszer kialakítása a 

felsőoktatási intézmények és az akadémiai kutatóhelyek által folytatott alapkutatások stabil 
finanszírozásának megteremtésével és a közvetlen piaci hasznosítást célzó innováció kiemelt 

támogatásával. A támogatási rendszerhez szükséges szervezetfejlesztések támogatása a felsőoktatási 

intézmények és az alapkutatást végző kutatóhelyek esetébe: a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs 

Stratégia 2013-2020 című dokumentum elkészült, elfogadásra került. 

 Magyarország KFI ráfordítása folyamatos növekedéssel az évtized közepére a GDP 1,5%-a legyen, az 

évtized végére közelítse meg a 2%-ot: a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia célul tűzi ki, 

hogy Magyarország, 2020-ra a GDP-arányos K+F ráfordításokat 1,8%-ra, 2030-ra pedig 3%-ra növeli. 

2015-ös KSH adatok alapján a 1,39% a K+F ráfordítások GDP arányos ráfordítása. 

 Az összesített innovációs mutató alapján mért teljesítmény érje el az EU-átlagot, a következő ciklusban 
érje el az EU-országok felső harmadát: Magyarország teljesítménye 2008 és 2015 között 0,39%-ot 

javult, az EU-átlagának 67 és 69%-a között stagnált. Minden mutató értéke az EU-átlag alatt van, 

legnagyobb elmaradás a közösségi design és a nem-EU országokból érkező doktorandusz hallgatók 

arányában van. Jobb teljesítményt nyújt a szellemi tulajdon értékesítése és a közepes és high-tech 

termékek exportja terén. Legnagyobb javulás az üzleti kutatás-fejlesztési ráfordításokban (10%), a 

közösségi védjegyek számában (8,1%), valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányában volt 

megfigyelhető. Az összesített innovációs index viszonylag „önálló életet él” sok más mutatóhoz képest. 

Így pl. hiába emelkedik évek óta a K+F ráfordítások aránya, az összesített innovációs index tekintetében 

nem sikerült jelentősen előremozdulni. Ebből egyrészt arra lehet következtetni, hogy a K+F ráfordítások 

változása önmagában nem determinálja az innovációs index alakulását, másrészt az index összetett volta 

miatt számottevő eredményt csak összehangolt erőfeszítéssel lehet elérni. Mindezeket figyelembe véve 

a célkitűzés jó irányt jelöl ki, javasolt továbbra is az OFTK célkitűzései között megtartani. 

 A magasabb szellemi hozzáadott értéket biztosító munkahelyek létrehozása, bővítése: Számos GINOP és 

VEKOP pályázati felhívásban kötelező vállalásként jelenik meg, hogy a projekt révén új KFI 

munkahelyek jönnek létre. Továbbá a vállalati KFI-t célzó felhívások esetében a kiválasztási 

kritériumok közé szempontként beépítésre került a létrehozandó K+F munkahelyek és a támogatás 

aránya, tehát minél több új K+F munkahely jut egységnyi támogatásra, annál több pontot (max. 15) kap 

a pályázó. Ezek az intézkedések összességében hozzájárulnak a magasabb szellemi hozzáadott értéket 

biztosító munkahelyek létrehozásához, azonban a programozási időszak jelenlegi állásánál pontos 
számadat még nem áll rendelkezésre a vállalásokról. 
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 A hazai kkv-k innovációs törekvéseinek támogatása: az elmúlt 2 éves időszakban mind Európai Uniós 

forrásokból (GINOP-ból és VEKOP-ból), mind pedig hazai forrásokból (NKFI Alap finanszírozásával) 

meghirdetésre kerültek vállalati KFI-t ösztönző pályázati felhívások. Ezek egyaránt tartalmaznak 

visszatérítendő, vissza nem térítendő, illetve kombinált forrásokat. A források nagyságrendjét tekintve a 

két legjelentősebb pályázati felhívás egyike a vállalatok önálló KFI tevékenységét támogatja míg a 

másik prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztést céloz. Az alapvető cél a kkv szektor 

kiaknázatlan KFI lehetőségeinek ösztönzése. A pályázatok a cél elérését önállóan vagy 

együttműködésben megvalósuló kutatás-fejlesztési, valamint innovációs tevékenységet végző 

vállalkozások támogatásával segítik. A projektek révén közvetlen outputként új tudományos és/vagy 

műszaki eredmények, szellemi alkotások születnek, illetve új KFI munkahelyek jönnek létre a vállalati 

szférában. A projektek eredményeként a hazai vállalkozások KFI tevékenységének növelése, új, 

piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztése várható. 

 A KFI infrastruktúra, a szakterületi adatbázisok elérésének megerősítése és összehangoltabb 

kihasználása: A NEKIFUT Regiszter a tudomány, a gazdaság és a társadalom fejlődése szempontjából 

legfontosabb, úgynevezett stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúrákat tartalmazza. Ebből az 

adatbázisból kiindulva az NKFI Hivatal frissítette 2017-2018 folyamán a kutatási infrastruktúrák 

adatait, elsősorban az NKFI Hivatal által 2015 után elindított, célzottan a kutatási infrastruktúra 

fejlesztésket célzó pályázati konstrukciók eredményeivel. A KFI adattár a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 

és Innovációs Hivatal információs rendszere, mely a KFI szereplők hálózatosodását hivatott elősegíteni. 

Az adattár egységes szerkezetű KFI adatbázist hoz létre. Az adatbázis tartalma jelenleg fejlesztés alatt 

van.  

 A hazai vállalatok innovációs potenciáljának feltérképezése és mérhetővé tétele: A vállalatok 

innovációs potenciáljának mérése hiányzó adatforrások és módszertani hiányosságok miatt csak 

korlátozottan lehetséges.  

 A kutatói utánpótlást biztosító támogatási- és tehetséggondozó rendszerek kialakítása: A Kormány 

2016. december 16-ai ülésén fogadta el a „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai 

stratégia 2016” című dokumentumot (1785/2016. (XII. 16.) Korm. határozat), amely 2030-ig rögzíti a 

felsőoktatással kapcsolatos stratégiai célokat és speciális beavatkozási területeket. Ezen célok 

megvalósításának egyik legfontosabb eszköze az elmúlt években is az Új Nemzeti Kiválósági Program 

volt. Az ÚNKP támogatta a felsőoktatási intézményekben folyó tudományos kutatás-fejlesztést, az 

intézményekben folyó alap-, alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységek, valamint a 

tudományos utánpótlás mennyiségének és minőségének erősítésén keresztül.  

 Az oktatást és a kutatást támogató adatbázisok fejlesztése és építése: A Köznevelési Információs 

Rendszer (a továbbiakban KIR) működését megalapozó szolgáltatások újragondolása és az 

elérhetőségét biztosító infokommunikációs megoldások korszerűsítése kiemelt feladat volt. 

Indokoltságát az alrendszerek szigetszerű működése, eltérő logikai felépítése támasztotta alá, ami 

korlátozó tényezővé vált. A komplex fejlesztés maximalizálta az alrendszerek integrálásából adódó 

költségcsökkentő és minőségnövelő lehetőségeket. A fejlesztés keretében sor került a tanügy-igazgatási 

folyamatok racionalizálására és a megváltozott jogszabályi környezethez történő illesztésére, a meglévő 

kiszolgáló felületek korszerűsítésére, új szolgáltatások kidolgozására, illetve a KIR adattartalmának 

felülvizsgálatára és korrekciójára. Az adminisztráció csökkentése elsősorban az iskolai adminisztrációs 

rendszerek és a KIR közötti adatkapcsolat továbbfejlesztésén és teljes körűvé tételén keresztül valósult 

meg. Megtörtént a különböző államigazgatási nyilvántartások KIR-rel való összekapcsolása, amely 

részben megszüntette a párhuzamos adatgyűjtést. A köznevelés kiemelt stratégiai feladata közé tartozik 

a korai iskolalehagyással veszélyeztetett tanulók azonosítása, és lemorzsolódásuk megelőzése, 

megakadályozása. A lemorzsolódás megelőzését szolgálja a korai jelző- és pedagógiai támogató 

rendszer, amely célja, hogy a jelzőrendszer figyelmeztető jelei alapján azonnali beavatkozás 

történhessen mind tanulói, mind intézményi (telephelyi) szinten. Tervezett 2016. évi felállítása részben 

valósult meg, a köznevelés információs rendszerbe (a továbbiakban: KIR) implementálva. A Kormány 

354/2016. (XI. 18.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról adja meg a kereteit a jelzőrendszer működtetésének. 

A tapasztalatok alapján, a jogszabályi változásokat követően nyílik lehetőség a jelzőrendszer 

véglegesítésére. A jelzőrendszer, a pedagógusok adminisztratív terheit nem növelve, a KIR-ből nyeri az 

adatokat, amelyeket összegezve, azokat elemezve szolgáltatja a Pedagógiai Oktatási Központok (a 
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továbbiakban POK) szakemberei felé. A POK-ok munkatársainak a feladata a végzettség nélküli 

lemorzsolódással veszélyeztetett intézményeket segíteni a helyi igényeknek megfelelően. 

 Az innovációs folyamatokat támogató szervezetrendszer megerősítése: Az NKFI Hivatal a tudományos 

kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFI tv.) alapján alakult meg 

azzal a céllal, hogy „létrehozza a hazai kutatás-fejlesztés és innováció kormányzati koordinációjának és 

kiszámítható finanszírozásának stabil intézményi rendszerét, amely végrehajtja a rendelkezésre álló 

források hatékony és átlátható felhasználását”. A KFI tv. a korábbi Kutatási és Technológiai Innovációs 

Alap és az Országos Kutatási Alapprogramok kvázi jogutódjaként létrehozta az egységes Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapot (NKFI Alap), amely „a kutatás-fejlesztés és az innováció 

állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló, az államháztartásról szóló törvény szerint 

elkülönített pénzalap.” A KFI tv. alapján a NKFI Alap kezelője a NKFI Hivatal.  Az NKFI Hivatal 

létrehozása és az NKFI Alap forrásainak felhasználása Magyarország tudományos és gazdasági 

versenyképességét, az Európai Kutatási Térbe való eredményes bekapcsolódását és a gazdaság 

növekedését szolgálja. Az NKFI Hivatal a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 

2014. évi LXXVI. törvény alapján 2015. január 1-jei hatállyal megkezdte működését. A Hivatal a 

magyar tudományos kutatás, fejlesztés és innováció (KFI) szakpolitikai és finanszírozó intézménye. A 

KFI szakpolitika tekintetében a Kormány részére az elsődleges javaslattevő, a KFI pályázati 

finanszírozásának pedig fő intézménye. 

 A fizetős tudományos tartalmakhoz való tartós hozzáférés biztosításának javítása, valamint a 

tudományos publikációk nyitott hozzáférésének (open access) megteremtése. Számos Open access 

irányú kezdeményezés valósult meg Magyarországon, kiemelendő a Magyar Tudományos Akadémia 

elnökének 27/2012 (IX. 24.) rendelete, az MTA Open Access publikálási alapjának létrehozása. 

Jelenleg több mint 30 magyar nyelvű folyóirat érhető el a Directory of Open Access Journals-ban és 

ugyanennyi magyar nyelvű repozitórium kereshető Registry of Open Access Repositories-ban. 

Intézményi oldalról kiemelendő, hogy az egyik vezető felsőoktatási intézmény (Szegedi 

Tudományegyetem) is létrehozta a saját belső Open access szabályzatát. Az Open access nemzetközi 

szintű előmozdításának érdekében az OpenAIRE2020 és a PASTEUR4OA Horizon 2020 projektekben 

magyar partner is részt vesz. A 2017-ben kidolgozásra kerülő nemzeti ERA Roadmap hangsúlyos eleme 

lesz a nyitott hozzáférés megteremtésének a kérdése. 

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 Az európai kutatási infrastruktúrához való illeszkedés és a nemzetközi kutatási együttműködésekben 

történő részvétel országos érdek, amely lehetőleg területileg is diverzifikált, és a fővároson kívül más 

településeket is bekapcsol: Lásd a fejlesztéspolitikai prioritások között. 

 Az innovációs politikának kiemelten kell kezelnie Budapestet és agglomerációját, annak nemzetközi 

szerepe és országosan kiemelkedő K+F és innovációs potenciálja miatt: a Strukturális Alapok 

felhasználásából adódó területi korlátozást (a GINOP eszközei a kevésbé fejlett régiókban kerülnek 

felhasználásra, míg a VEKOP intézkedései a Közép-magyarországi Régióban), és ezáltal a források 

szélsőséges egyensúlytalanságát az intézkedések egymást kiegészítő rendszerbe szervezésével, 

„tükrözésével” kezelni szükséges. Így a kevésbé fejlett régiókban (a GINOP 2-es és 8-as prioritása 

keretében) meghirdetésre kerülő konstrukciók a központi régióban is hasonló feltételek mellett nyílnak 

meg (a VEKOP 2-es prioritásának eszközeivel). A KFI források legnagyobb részét a GINOP pályázati 

források (a 2014-2016 közötti időszakban GINOP-ból 584,02 Mrd Ft került meghírdetésre, amelyből 

112,19 Mrd Ft volt a visszatérítendő támogatás) biztosítják. A GINOP forrásai mellett eltörpülnek a 

VEKOP KFI források, amelyekből 2014-2016 közötti időszakban mintegy 43 Mrd Ft került 

meghirdetésre, visszatérítendő ebben az időszakban a visszatérítendő források nem kerültek kiírásra. A 

VEKOP-ban rendelkezésre álló szerényebb mértékű források (összesen 48,1 Mrd Ft, ebből 5,5 Mrd Ft a 

visszatérítendő támogatás) nem elégségesek a forráshiányos Közép Magyarországi Régió KFI 

tevékenységeinek finanszírozására. Ennek következményeként egyes pályázati konstrukciók meg sem 

jelentek VEKOP-ban. A hazai innovációs politika kiemelten kezeli Budapestet és agglomerációját. Az 

Európai Uniós források terén fennálló egyensúlytalanság mérséklésére az NKFI Alap 2015-2016-ban 

~80 Mrd Ft-ot kitevő forrást biztosított országosan KFI projektek számára, tehát a Közép-

Magyarországi Régióban is. Ez egyben azt is jelentette, hogy hazai forrásból csak minimális összeg 

jutott a Közép-Magyországi Régión kívüli területek KFI tevékenységeinek finanszírozására. Mivel az 
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NKFI Alap célrendszere az operatív programokhoz hasonlóan került kialakítására, emiatt eszközei 

alkalmasak a korlátozott VEKOP eszközök kiegészítésére. 

 Törekedni kell az egyközpontúság oldására, a hazai KFI szektor területi diverzifikációjára (kiemelten a 

Nyugat-Dunántúl, illetve az Észak-Magyarországi Régió megerősítésére). Területi alapú innovációs 
stratégiák kialakítására és megvalósítására van szükség: az intelligens szakosodási stratégia (S3) a KFI 

folyamatok hatékonyabb támogatását lehetővé tevő, ezáltal a térségek (nemzetek, régiók vagy megyék) 

tudásalapú gazdasági fejlődését célzó stratégia. Az S3-ban kiemelt hangsúlyt kap az ún. Entrepreneurial 

Discovery Process (EDP). Ez azt jelenti, hogy a helyi szereplők a térségi gazdaság és társadalom 

változásainak folyamatos és módszeres érzékelésével és elemzésével, az érintettek széles körének aktív 

részvételével, vállalkozói szemmel, kockázatokat vállalva hozzanak meg a térség szempontjából tartós 

fejlődést eredményező, a jövő innovációival kapcsolatos jelenbeli döntéseket. Az intelligens 

szakosodásban kijelölt kutatási prioritások csak nemzeti szinten értelmezhetőek, azonban a folyamat 

során mindvégig kiemelt jelentőséggel bírt annak igazolása, hogy a nemzeti kutatási prioritásokat a 

megyei specializációs irányok kellően megalapozzák. A megyei specializációk felmérésének célja tehát 

elsődlegesen az volt, hogy a helyi szereplők bevonásával (EDP) láthatóvá váljanak azok az ágazatok és 

technológiák, amelyek mögött megvan a kritikus tömeg/potenciál. A stratégiában megtörtént továbbá a 

megyék KFI szempontú tipizálása. Ahogy korábbi pontokban már említésre került, a KFI források 

legnagyobb részét a GINOP pályázati források (összesen 681 Mrd Ft, amelyből 192,2 Mrd Ft 

visszatérítendő támogatás) biztosítják. Ezek a források kizárólag a Közép-Magyarországi régión kívüli 

területeken használhatóak fel. A rendelkezésre álló Európai uniós KFI források aránytalan megoszlása 

már önmagában hozzájárul az egyközpontúság oldásához. A GINOP KFI források felhasználásakor 

ugyanakkor nem kerültek kijelölésre kedvezményezett térségek, a források megítélése versenypályázati 
rendszerben történik (kivétel ez alól az ELI-ALPS lézerkutató központ), kizárólag a pályázat szakmai 

minősége alapján. 

 Az országos tehetséggondozási rendszer a KFI területi szakember-utánpótlásának és fejlődésének 

kulcsfontosságú eszköze. Az EMMI által működtetett legszélesebb körű kiválóságot támogató program a 

Nemzeti Kiválóság Program (NKP, 2012-15) és Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP, 2016-tól), 

melynek célja tudományos utánpótlás mennyiségének és minőségének erősítése, a tudományos 

életpálya vonzóvá tétele. Az EMMI által kezelt Új Nemzeti Kiválósági Programon túl a Magyar 

Tudományos Akadémia és az NKFI Hivatal programjai, valamint a Nemzeti Tehetség Program és a 

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (korábban Köztársasági ösztöndíj) keretében is lehetőség nyílik a 

felsőoktatási tehetséggondozás és a kutatói utánpótlás támogatására. 

3.2.4.3 Kreatív ipar 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósítása érdekében tett intézkedések 

 A tőkebeáramlás, kockázati tőkéhez való hozzájutás segítése: lásd 3.2.1.11 Kereskedelem - 

Külkereskedelem – külgazdaság fejlesztéspolitikai feladatai között 

 A kreatív szektort segítő inkubátorházak és tanácsadás létrehozása, valamint az innovatív termékek, 

eljárások, technológiák, szolgáltatások támogatása: Lásd 3.2.4.2 K+F+ I 

 

3.3 Az életképes vidék – vidékfejlesztési prioritás 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A vidéki foglalkoztatás növelése. A feladat végrehajtása a foglalkoztatási intézkedések keretében 

történik (ld. 3.2.1.1. fejezetben), melyek közt ki kell emelni a közvetlenül és közvetetten 

foglalkoztatási célú uniós finanszírozással megvalósuló programokat. A vidéki térségek esetében 

különösen jelentősek a Vidékfejlesztési Program támogatásai, melyek a program 2015-ben történt 

elfogadását követően nyíltak meg. Foglalkoztatás célhoz kapcsolódó VP intézkedések a tudásátadás és 

tájékoztatás, pl. agrárgazdasági képzések, csereprogramok, a szaktanácsadás, de megemlíthetők a fiatal 

gazdák induló támogatása, az alapvető szolgáltatások és falumegújítási intézkedések, pl. helyi 

termékértékesítési infrastruktúra, és kiemelten a szolidáris gazdaság, közösség által támogatott 

mezőgazdaság. A TOP helyi foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködéseket támogat a 
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megyékben és a megyei jogú városokban. A foglalkoztatást célozza a turisztikai vonzerők fejlesztése 

és az óvodák, bölcsődék, családi napközik fejlesztése a nők, kisgyermekesek munkaerőpiacra való 

visszatérésének segítésére. Emellett a TÁMOP (pl. hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának 

javítása TÁMOP 1.1.2.-11/1.) kiemelt projekt, TÁMOP 1.1.4-11/1 kiemelt projekt (Munkaerő-piaci 

program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban), TÁMOP 1.1.4, 

TÁMOP 1.1.2 kiemelt projektek, és elsődlegesen a GINOP (Közép-Magyarország régióban VEKOP) 

támogatta a foglalkoztatási célokat. Pl. „Út a munkaerőpiacra” (GINOP 5.1.1-15 és VEKOP 8.1.1-15) 

programok, GINOP 5.2.1-VEKOP 8.2.1 Ifjúsági Garancia munkaerő-piaci program, továbbá GINOP 

5.2.4 Gyakornoki program, Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (GINOP 5.2.2; GINOP 5.2.3). 

Az operatív programok támogatásai részletesen az 5. fejezetben szerepelnek. (Az operatív programok 

támogatásai adatai ld. részletesen 5. fejezetben). A fenti programok mellett a közfoglalkoztatás, 

valamint a szociális szövetkezetek támogatása is segítette a vidéki térségekben jelentkező 

foglalkoztatási gondok enyhítését (részletesen ld. 3.6.3. Közfoglalkoztatás fejezetben). 

 A város-vidék kapcsolatok társadalmi konszenzuson alapuló, megújító helyreállítása. A város-vidék 

kapcsolatrendszer helyreállítása és erősítése érdekében a vidéki térségek fejlesztéséhez (VP) a TOP 

komplementer és szinergikus fejlesztéseket biztosít, hozzájárulva a vidéki térségek, különösen a 

leszakadó vidéki térségek fejlesztéséhez, erőforrásaik kibontakoztatásához, a város-vidék 

együttműködések és a helyi gazdaság fejlesztésével. Az OP dokumentum szerint a helyi 

gazdaságfejlesztési infrastruktúra intézkedés keretében a TOP lehetőséget biztosít a VP CLLD 

közösségei által stratégiával megalapozott, ahhoz illeszkedő, a város-vidék együttműködést elősegítő, 

azt erősítő komplex projektek támogatására, városi és vidéki kedvezményezettek egyidejű 

bevonásával, városban és vidéki térségben megvalósuló projektelemek megvalósításával. A VP 

támogatásai közül a helyi fejlesztési programokat és helyi közösségeket támogató LEADER 

intézkedés emelhető ki, főleg azon helyi akciócsoportok esetében, amelyeknek a 10 ezer fő alatti város 

is tagja. Város-vidék együttműködést erősíthet a Rövid ellátási lánc (REL) alprogram is. 

 A vidék gazdaságának több lábra állítása, a helyi, térségi gazdasági autonómia erősítése. 

Gazdaságfejlesztési műhelyek, szervezet- és kapcsolatrendszer kialakítása, erősítése. A vidéki térségek 

gazdasági diverzifikációját a VP elsődlegesen a nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása (6.2.1.) 

és fejlesztése (6.4.1. intézkedés), a kis gazdasági szereplők együttműködése (16.3.1.), a szolidáris 

gazdálkodás együttműködései (16.9.1.), a LEADER, valamint a mezőgazdasági termékek 

feldolgozásának fejlesztése (4.2.1.) intézkedésekkel és a rövid ellátási lánc alprogrammal támogatja. 

Az előző uniós programidőszakhoz képest a jelenlegi (2014-2020) időszakban a vidéki térségekben 

működő mikrovállalkozások fejlesztését is a GINOP finanszírozza, mely nagyobb forráskerettel, 

egységes feltételekkel tudja támogatni ezt a vállalkozói szegmenst. A GINOP a mikro-, kis- és 

középvállalkozások fejlesztésére irányuló támogatásokkal (GINOP 1.2.1.), élelmiszeripari 

vállalkozások számára biztosított forrásokkal támogatja a vidéki gazdasági diverzifikációt. A TOP első 

prioritásának a helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztésére irányuló intézkedése a helyi 

gazdaságfejlesztési együttműködések, szolgáltatások támogatását is lehetővé teszi, összhangban a TOP 

foglalkoztatási együttműködéseket támogató intézkedésével és a VP releváns intézkedéseivel. (Az 

operatív programok támogatásai adatai ld. részletesen 5. fejezetben). 

 A helyi termelés, feldolgozás és fogyasztás összehangolása, a gazdasági tevékenységek, tranzakciók 

térségen belül tartása. A feladat végrehajtása az élelmiszergazdaság, élelmiszeripar szakterületi 
intézkedésekkel összhangban történik (ld. 3.2.3.2. fejezetben). A helyi termelést, feldolgozást és 

fogyasztást a VP elsődlegesen a Rövid ellátási lánc (REL) tematikus alprogramján keresztül támogatja. 

Az alprogram a termelői együttműködésen alapuló, a termelők és fogyasztók közötti szoros földrajzi 

kapcsolatot felhasználó, maximum 1 közvetítő közbeiktatásával alkotott, rendszeres értékesítést végző 

ellátási lánc formákat támogatja, piacra jutást segítő tevékenységeket, beruházásokat, képzéseket és 

szaktanácsadást magában foglaló „csomag” keretében. Ez érintheti a vendéglátást, helyi intézményi 

étkeztetést, házhoz történő értékesítést, helyi direkt, termelői értékesítést, termelői piacon, várásokon 

történő értékesítést. A VP 7.2.1. (kisméretű infrastruktúra fejlesztés) intézkedés lehetőséget biztosít a 

helyi piacok infrastruktúrájának fejlesztésére, a 7.4.1. alapvető szolgáltatások fejlesztése intézkedés 

pedig a közétkeztetést végző intézmények konyháinak fejlesztésére. A Terület- és Településfejlesztési 
Program helyi gazdasági infrastruktúra-fejlesztés intézkedése ugyancsak támogatja ezt a célkitűzést. 

(Az operatív programok támogatásai adatai ld. részletesen 5. fejezetben). A nemzeti programból 
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megvalósuló Tanyafejlesztési Program a tanyás térségekben ugyancsak forrást biztosított erre a célra 

(hazai forrás) a 2014-2016 közötti években. 

 A vidéki népesség egészségügyi ellátásának fejlesztése. A feladat végrehajtása az egészségügyi 

intézkedések keretében történik (ld. 3.4. fejezetben). 

 A vidéki települések, falvak közösségi szolgáltatásainak erősítése. A 2007-13 közötti időszak 

fejlesztései között az integrált közösségi és szolgáltató terek (IKSZT) támogatása szolgálta 

elsődlegesen ezt a célt, mely számos vidéki település könyvtárának, közösségi házának megújításához 

járult hozzá. A VP a 7.4.1. alapvető szolgáltatások fejlesztése intézkedésével segíti a vidéki települések 

közösségi szolgáltatásainak fejlesztését, így a közétkeztetést végző intézmények konyháinak 

fejlesztését, a köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztéseket, a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 

eszközfejlesztését, az 1000 fő alatti településeken a többfunkciós közösségi terek kialakítását, 

fejlesztését.  

 A vidéki települések infrastrukturális fejlesztése, az elérhetőségük javítása. A vidéki infrastruktúra 

fejlesztésére a VP 7.2.1. kisméretű infrastruktúra fejlesztés intézkedése biztosít lehetőséget, többek 

közt külterületi utak fejlesztésére, szennyvízkezelésre a 2000 lakos-egyenérték alatti településeken és 

külterületeken, helyi piacok fejlesztésére, állami/önkormányzati funkciót nem magába foglaló 

közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítésére, településképi jelentőségű 

épületek külső felújítására, valamint a Tanyafejlesztési Programhoz kapcsolódóan a tanyák villamos 

energia- és vízellátására és szennyvízkezelésére. A nemzeti programból megvalósuló Tanyafejlesztési 

Program a tanyás térségek esetében ugyancsak forrást biztosított erre a célra (hazai forrás) a 2014-

2016 közötti években. Az elérhetőség javítása a fentieken túl a közlekedési feladatok keretében történt 

(ld. 3.2.1.13. fejezet). 

 A vidék kulturális és épített örökségének megőrzése, helyreállítása, fenntartható fejlesztése és a 

turizmusba való bekapcsolása. A vidéki infrastruktúra fejlesztés keretében a VP 7.2.1. kisméretű 

infrastruktúra fejlesztés intézkedése támogatja a településképet meghatározó épületek külső felújítását 

és energetikai korszerűsítését. A kulturális és épített örökséggel összefüggő feladatok végrehajtása 

ezen túl a kulturális örökségvédelmi intézkedések keretében történik (ld. 3.6.4.1 fejezet). 

 A vidékfejlesztés szellemi, szemléleti, kulturális megalapozása, tudásátadás, tehetséggondozás. A 

vidékfejlesztés szemléleti megalapozása, a tudásátadás több formában valósult meg az elmúlt években. 

A Vidékfejlesztési Program első, horizontális prioritása a tudásátadás, amely agrárgazdasági 

képzéseket (1.1.1.), bemutató üzemi programokat (1.2.1.), szakmai tanulmányutakat, gyakornoki 

programokat (1.3.1.), egyéni és csoportos szaktanácsadást (2.1.1-2.1.2.), tájékoztatási programokat 

(1.2.2.) finanszíroz. A VP újdonsága az innováció kiemelt kezelése, az innovatív projektek, 

beruházások (16.1.1., 4.1.5.) támogatása és az erre irányuló együttműködések ösztönzése (Európai 

Innovációs Partnerség). A helyi közösségi részvételen és együttműködésen alapuló LEADER 

működésének ugyancsak fontos eleme a tudásátadás, szemléletformálás, helyi, országos és európai 

léptékben is. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat ugyancsak fontos szerepet játszik a tudásátadásban, a 

vidékfejlesztés fontos elemét képező együttműködésben, a vidékfejlesztésben érintett kormányzati, 

önkormányzati és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó tevékenységet végző 

szervezetek információs és együttműködési hálózatba szervezésével, tájékoztatási és koordinációs 

szolgáltatásokkal. 

 A vidékfejlesztés képzési, szakmai bázisainak kialakítása, erősítése. Az előző feladat végrehajtásához 

kapcsolódva a vidékfejlesztési szakmai képzések elsődlegesen a Vidékfejlesztési Program 

finanszírozásával valósulnak meg a tudásátadás prioritás intézkedésein keresztül, pl. agrárgazdasági 

képzések (VP 1.1.1.), bemutató üzemi programok (1.2.1.), szakmai tanulmányutak, gyakornoki 

programok (1.3.1.), szaktanácsadás (2.1.1-2.1.2.).  

A képzés másik területe az agrárszakképzés, amelynek felügyeletét az FM helyettes államtitkársági 

szinten látja el. Az agrárszakképzés szakmai stratégiája a 2015-ben elfogadott Tessedik Sámuel 

Agrárszakképzési Koncepció (1248/2015. (IV. 23.) Korm. határozat), amelynek legfontosabb célja a 
duális képzés megerősítése és az agrárszakképzés színvonalának növelése. Befejeződött az 

agrárképzések területi összehangolása, az FM együttműködési keretet alakított ki több, az agrárium 

területén tevékenykedő szakmai szervezettel. Az agrár-szakképző intézmények fontos szerepet 
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töltenek be a felnőttképzésben, közreműködnek a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések 

lebonyolításában. Hazai és uniós pályázatok segítségével az agrár-szakképző intézmények szoros 

együttműködést alakítottak ki a határon túli agrár-szakképző iskolákkal.  

 A helyi termelés, feldolgozás és értékesítés összehangolására ösztönző rendszer kidolgozása. Lényeges 

a helyben termelt áruk és szolgáltatások helyi értékesítési adóvonzatainak átgondolása, csökkentése, 

továbbá az adminisztrációs terhek mérséklése.A feladat végrehajtása az élelmiszergazdaság, 
élelmiszeripar szakterületi intézkedésekkel összhangban történik (ld. 3.2.3.2. fejezetben). A fenti, 

negyedik fejlesztéspolitikai feladatnál írtak szerint a helyi termelést, feldolgozást és fogyasztást a VP 

elsődlegesen a Rövid ellátási lánc (REL) tematikus alprogramján keresztül támogatja, emellett a 

kisméretű infrastruktúra-fejlesztés (VP 7.2.1.) és az alapvető szolgáltatások fejlesztése intézkedés 

(7.4.1.) keretében nyújt támogatást. Emellett a TOP is lehetőséget biztosít kapcsolódó fejlesztések 

támogatására, és megemlíthetők a tanyás térségek számára biztosított Tanyafejlesztési Program 

támogatásai is.  

A helyi termelés, értékesítés (újra)szabályozása a kistermelői rendelettel(52/2010.(IV.30) FVM 
rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről) és a helyi piacokra 

vonatkozó rendelettel (51/2012. (VI.8.) VM rendelet a helyi termelői piacokon történő árusítás 

élelmiszerbiztonsági feltételeiről) 2010-2012 folyamán megtörtént, 2014-2016 folyamán ezek érdemi 

módosítására nem volt szükség. 

 A helyi termelői piacok, térségi és országos értékesítési hálózatok megteremtésének ösztönzése. A 

feladat végrehajtása az élelmiszergazdaság, élelmiszeripar szakterületi intézkedésekkel összhangban 

történik (ld. 3.2.3.2. fejezetben). A fenti, negyedik fejlesztéspolitikai feladatnál írtak szerint a helyi 

termelést, feldolgozást és fogyasztást a Vidékfejlesztési Program elsődlegesen a Rövid ellátási lánc 

(REL) tematikus alprogramján keresztül támogatja, a helyi piacok támogatására a VP 7.2.1. (kisméretű 

infrastruktúra fejlesztés) intézkedés biztosít lehetőséget. (Az operatív programok támogatásai adatai ld. 

részletesen 5. fejezetben). A nemzeti programból megvalósuló Tanyafejlesztési Program a tanyás 

térségekben ugyancsak forrást biztosított erre a célra (hazai forrás) a 2014-2016 közötti években. 

 A háztáji gazdálkodás során időszakosan megjelenő felesleg felvásárlását szolgáló hálózat kialakítása. 

A feladat végrehajtása az előző feladatokhoz kapcsolódó intézkedések keretében történik. A szociális 

szövetkezetek tevékenysége is segítette az ún. háztáji termelés becsatornázását a helyi feldolgozásba, 

értékesítésbe, pl. a helyi közétkeztetésbe. 

 A civil szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatainak erősítése, a feladatátvállalások ösztönzése. A 

feladat végrehajtása a vidékfejlesztésben a VP által finanszírozott LEADER keretében történik, amely a 

helyi önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások együttműködésével alakított helyi 

akciócsoportok által tervezett helyi fejlesztési stratégiákon keresztül nyújt támogatást. 

 A föld- és birtokpolitika rendezése. A feladat végrehajtása az agrárgazdasági intézkedések keretében 

történik (ld. 3.2.3.1. fejezetben). 

 A vidékfejlesztés és a területfejlesztés támogatási rendszerének összehangolása (hazai és EU-s 

források), hogy a lehetséges szinergiák egymást erősítsék. A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó 

PM integráltan jeleníti meg az agrár-vidékfejlesztési célokat, forrásokat és feladatokat, hozzáillesztve a 

kohéziós politikához tartozó alapok, források és programok céljaihoz, forrásaihoz és eszközeihez. Az 

operatív programok szintjén a TOP és a VP intézkedéseinek összehangolása, komplementer 

kapcsolódások kialakítása a tervezés fázisában megtörtént. A VP LEADER és a TOP CLLD 

eljárásrendje, megvalósítási modellje közös végrehajtási szabályok alapján, azonos végrehajtási 

módszertannal történik. A OP tervezés fázisában Magyarország a több alapos (ERFA, ESZA, EMVA) 

CLLD lehetőségének megteremtésével számolt, végül erre nem került sor, a helyi akciócsoportok 

szintjén történő együttműködésre és összehangolásra azonban van lehetőség. 

 A vidékfejlesztés és a turizmus (vidéki-, falusi-, tanyasi-, agro-, öko-, természetjáró-,lovas-, vadász-, 

vízi-, vízparti-, horgász-, kerékpáros-, kemping-, kulturális-, örökség-, rendezvény- stb. turizmus) 

kapcsolatainak erősítése. A feladat végrehajtása a turisztikai intézkedésekhez kapcsolódva történik (ld. 

3.2.1.6. fejezetben). Vidékfejlesztési forrásokat a VP diverzifikációs intézkedései (6.2.1.-6.4.1.) 

biztosítanak a turisztikai tartalmú fejlesztésekhez. 
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Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 A helyi közösségek részvételén alapuló helyi vidékfejlesztési programok megvalósítása. A feladat 

végrehajtása a VP által finanszírozott LEADER keretében történik, amely a helyi közösség részvételén 

alapuló módszertannal, helyi önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások együttműködésével 

alakított helyi akciócsoportok által tervezett helyi fejlesztési stratégiákon keresztül nyújt támogatást. A 

2014-2020 közötti időszakban a 104 vidékfejlesztési helyi akciócsoport kiválasztása történt meg, 

elkészültek a LEADER helyi fejlesztési stratégiák. 2016-ban a HFS alapján a HACS-ok által 

előkészítés stádiumában voltak a helyi támogatások megvalósítására vonatkozó felhívások. 

 Speciális térségi vidékfejlesztési problémák kezelése, az elmaradott, perifériális vidéki térségek 

felzárkóztatása, a helyi erőforrásokra, értékekre épülő fejlesztések megvalósítása. Térségi 
vidékfejlesztési programok megvalósítása. A tanyás térségek fejlesztésére (lehatárolás alapja az OFTK 

tanyás térség lehatárolás, azonban az FM területileg kiterjesztette a programot) 2011-ben hazai 

forrásból (FM előirányzat, évi 1-2 Mrd Ft keret) Tanyafejlesztési Programot indított a VM (2014-től 

FM). A program 2014-2016. években is meghirdetésre került, forrásaira önkormányzatok és 

tanyagazdaságok pályázhattak. Az FM előkészítette az Aprófalu programot és a Zártkerti programot, 

ezek megvalósítása 2014-2016 között még nem indult el. 

A Vidékfejlesztési Program a területi kiegyenlítés elvének megfelelően a különböző támogatási 

jogcímek tekintetében alapjogosultsági vagy kiválasztási kritériumként, vagy mindkét feltételként 

alkalmazza a vidéki térség, tanyás települések, kistelepülések, aprófalvak területi kategóriákat. Ezek 

mellett az elmaradott térségek fejlesztése érdekében számos vidékfejlesztési pályázati felhívás esetében 

többletpontot kaphatnak kedvezményezett térségekben (290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet), illetve 

kedvezményezett településeken (105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet) működő szervezetek, 

vállalkozások. Egyes felhívásokban többletpontot kaphatnak a kiemelt nemzeti programok földrajzi 

területén működő szervezetek, vállalkozások, pl. Ős-Dráva Program, Mura-Program. 

 A foglalkoztatás növelése a periférikus vidéki térségekben. A feladat végrehajtása a foglalkoztatási 

intézkedések keretében történik (ld. 3.2.1.1. fejezetben), melyek közt ki kell emelni a közvetlenül és 

közvetetten foglalkoztatási célú uniós finanszírozással megvalósuló programokat, és a 

kedvezményezett járásokban biztosított preferenciákat, kedvezményeket.  

 A térben kiegyenlített fejlődés érdekében a vidéki központok megerősítése. A feladat végrehajtása a 

városfejlesztési célok kapcsán tett intézkedések keretében történik (ld. 3.1.4. fejezetben. A TOP önálló 

prioritással támogatja a megyei jogú városok fejlesztéseit integrált területi programjaikon keresztül. 

Ugyancsak a megyei jogú városok fejlesztésére 2015-ben elindult a Modern Városok Program. A 10 

ezer fő alatti kisvárosok a VP célterületét képezik. 

 A foglalkoztatás, a megélhetés és a szállítási költségek minimalizálása céljából a helyi gazdaságra, a 

helyi piac ellátására fókuszálás, a helyi központok elérhetőségének biztosítása, javítása. Az elérhetőség 

javítása a közlekedési feladatok keretében történt (ld. 3.2.1.13. fejezet). 

 A közszolgáltatások és értékek elérhetővé tétele. fenti hatodik fejlesztéspolitikai feladatnál. A VP a 

7.4.1. alapvető szolgáltatások fejlesztése intézkedésével segíti a vidéki települések közösségi 

szolgáltatásainak fejlesztését.  

 A Kárpát-medence magyarlakta vidéki térségei fejlődésének segítése. A LEADER nemzetközi 

együttműködési intézkedése lehetőséget nyújt a Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködésekre.  
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3.4 A gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészségügyi prioritás 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 Állami felelősségvállalással az intézmények közötti együttműködést, a struktúraátalakítást és betegút-

szervezést, valamint a hatékony gazdálkodást támogató intézményrendszer kialakítása. Az Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK – korábban Gyógyszerészeti és Egészségügyi 

Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet [GYEMSZI]), a Semmelweis Egyetem, a Gyógyszerészi 

Gondozásért Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Debreceni Egyetem alkotta konzorcium által 2012 

és 2014 között megvalósított Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) kiemelt projekt 

keretében standardrendszerek, gondozási irányelvek és egységes külső felülvizsgálati rendszer 

kidolgozásra került sor az alábbi területeken: kórházi, járóbeteg-szakellátási, gyógyszertári 

standardrendszer, gyógyszerészi gondozási irányelvek alkalmazása egységes külső felülvizsgálati 

rendszer. 

Az ÁEEK, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a 

Semmelweis Egyetem valamint a Szegedi Tudományegyetem által alkotott konzorcium 2014-2015 

folyamán valósította meg azt a TÁMOP kiemelt projektet, melynek fő célkitűzése az egészségügyi 

ellátórendszer hatékonyságának fejlesztése volt a rendszerirányítási funkciók fejlesztésén belül 

egyrészt az egészségszervezés feladatellátásának térségi, illetve közösségi szinten történő kiépítése, 

valamint a tulajdonosi felügyeletet és átfogó ágazati és intézményi működési funkciók fejlesztése 

révén. A 9,5 milliárd Ft keretösszegű projekt célja az egészségügyi ágazat egészségszervezési és 

intézményfelügyeleti funkcióinak megújításán, illetve kialakításán keresztül a hatékony, mindenki 

számára hozzáférhető, jó minőségű ellátást nyújtó egészségügyi rendszer megteremtése az alábbi 

részcélok megvalósításával volt: egészségszervezés rendszerszintű fejlesztése, intézményfelügyelet 

rendszerszintű fejlesztése 

 Az egészségügyi dolgozók számára reális és kiszámítható perspektívát jelentő, homogén foglalkozási 

csoportokra kidolgozott életpályamodellek kialakítása, valamint a szakképzési rendszer átalakítása. A 
rendszer egységes fejlesztési koncepciójának felvázolására 2017-ben került sor. 2016 februárjában 

módosult az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. A módosítás számos ponton megváltoztatta a 

szakképzés szerkezetét, ehhez kapcsolódóan került kiadásra 2016 szeptemberében az emberi 

erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet. Az új képzési szerkezethez és a tartalmi változásokhoz elkészültek, 

illetve folyamatosan készülnek a szakmai vizsga szóbeli feladatsorai. Megkezdődött a 65 egészségügyi 

szakképzés oktatásához az egységes irodalomjegyzék előkészítése. Az EFOP keretében 2,5 milliárd Ft 

támogatással megkezdődött a Felzárkóztató ápolói egészségügyi szakképzési program megvalósítása. 

Ez a program azoknak a több évtizede pályán lévő, többműszakos munkarendben, ágy mellett dolgozó 

ápolóknak szól, akik OKJ-t megelőző régi szakképesítéssel rendelkeznek. A programban 650 fő vesz 

részt. A tervezése során a konvergencia régiók közötti egyenlőtlenségek kezelése kiemelt szempontként 

jelent meg, a program részben lefedi a kedvezményezett járásokat. 

 Az egészségügyi és a szociális ágazatban tervezett fejlesztések összehangolása, illetve a kompetenciáik 

tisztázása. Az egyén szintjén az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések 

szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet kapcsán meghatározásra 

kerültek az egészségügyi és a szociális szakképesítésekben megszerezhető ún. képzési kompetenciák. 

Fejlesztéspolitikai területen egy Svájci Hozzájárulás keretében támogatott program érinti a két rendszer 

összehangolását.  

 Az intézményrendszer fejlesztése, köztük a Budapesti Sürgősségi Központok az Országos Pszichiátriai és 

Addiktológiai Központ, az Országos Betegjogi és Dokumentációs Központ létrehozása, a 

sportegészségügy újjászervezése. A Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-

átalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 

1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozat a főváros és vonzáskörzete egészségügyi ellátásának átalakítására 

szolgáló koncepcióval összhangban elrendelte három budapesti sürgősségi centrum kialakítását 
megalapozó megvalósíthatósági tanulmány kidolgozását. A tanulmány célja a Fővárosi és Pest megyei 

önkormányzatok tulajdonában álló intézmények, az EMMI irányítása alá tartozó fővárosi fekvőbeteg-
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ellátó egészségügyi intézmények, továbbá az egyházi tulajdonban álló fővárosi egészségügyi 

intézmények, illetve – speciális, valamint a rendvédelmi ágazatot érintő egészségügyi feladatainak a 

figyelembevételével – a honvédelemért felelős miniszter felügyelete alatt álló Honvédkórház – Állami 

Egészségügyi Központ egységes sürgősségi, illetve tervezett ellátást végző hálózatba történő 

integrálása, koncentrációja, funkcionális átalakítása. Az észak-pesti sürgősségi ellátás megalapozása, a 

HM Állami Egészségügyi Központ (ÁEK, a továbbiakban: Honvédkórház) telephelyeinek 

koncentrációja megvalósult. A 2007-2013-as uniós fejlesztési ciklus során a Közép-Magyarországi 

Operatív Program keretében megvalósult a Semmelweis Egyetem Korányi projektje, melynek keretében 

több fővárosi kapacitás koncentrálása történt meg és létrejött egy korszerű, a súlyos többszörös sérültek 

ellátására is képes aktív sürgősségi központ. A budapesti szakellátás helyzetének elemzését, a fejlesztést 

megalapozó szakmai program kidolgozását 2016. januártól az emberi erőforrások minisztere utasítása 

alapján új budapesti kórházfejlesztés előkészítéséért felelős miniszteri biztos irányítja. Az Országos 

Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet jogutódjaként 

2013. június 3-án jött létre a Nyírő Gyula Kórház keretein belül, mely a területi belgyógyászati, 

neurológiai, addiktológiai és pszichiátriai betegek kezelésén túl módszertani, betegellátó, kutató és 

oktatófeladatokat lát el. A 2016. év végén megkezdődött a 2,7 milliárd Ft keretösszegű „Pszichiátriai 

ellátórendszer strukturált fejlesztése” című EFOP kiemelt projekt megvalósítása, melynek általános 

célja a pszichiátriai és addiktológiai betegek részére olyan infrastrukturális körülmények biztosítása, 

amely megfelelő kereteket és szakmai feltételeket biztosít az ellátó szakmai munkához és az adekvát 

kezelésekhez. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 

2014/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet által létrehozott Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és 

Dokumentációs Központ (a továbbiakban: OBDK) 2012. november 1-től kezdte meg a működését. 

Megszűntetésére az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi 

háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről 

szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint 2016. december 31-el került sor. Az OBDK 2017. 

január 1-jei hatállyal az EMMI-be olvadt be és 2017. január 1-jétől az EMMI önálló szervezeti 

egységeként Integrált Jogvédelmi Szolgálatként működik tovább. A minőségügyi feladatok átkerültek 

az EMMI Egészségügyi és Ágazati Koordinációért Felelős Helyettes Államtitkársághoz. A Semmelweis 

Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok 

végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozat elrendelte a 

főváros és vonzáskörzete egészségügyi ellátásának átalakítására szolgáló koncepcióval összhangban a 

sportegészségügyi ellátórendszer újjászervezési koncepciójának kidolgozását. A sportegészségügyi 

ellátórendszert érintő átalakításának megvalósítása folyamatban van, a feladatok végrehajtására, a 

koncepció megalkotására és a sportegészségüggyel kapcsolatos tevékenységek újjászervezésére az 

Országos Sportegészségügyi Intézet elhelyezésével összefüggő feladatok összehangolásáért felelős 

miniszteri biztos került kijelölésre. 

 A fogyatékos emberek rehabilitációjának célorientált átszervezése, az aktivitást segítő segédeszköz-

ellátás megszervezése. A fogyatékosság kialakulásának megelőzését célzó egészségügyi ellátások 
elterjesztése. A fokozott támogatási szükségletű csoportok (köztük súlyos-halmozottan fogyatékos, 

autista személyek) egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása. 2015. szeptember 1-től 

az újszülöttkori objektív hallásszűrés az újszülött-, valamint a Perinatalis Intenzív Centrum osztályokon 

kötelezővé vált. A vonatkozószakmai irányelv, mely az eszköz és a módszer leírását tartalmazza szintén 

ettől az időponttól hatályos. A személyi és tárgyi feltételek biztosítása részben Társadalmi Infrastruktúra 

Operatív Program (TIOP) forrásokkal történt meg. A 2016. év során hatályba lépett 0-18 éves korú 

gyermekek teljes körű, életkorhoz kötött hallásszűréséről és a kiszűrt gyermekek gondozásba, 

rehabilitációba vételéről szóló EMMI irányelv alapján a kiszűrt gyermekeket verifikálás céljából, az erre 

kijelölt 5 központ (a 4 orvosi egyetem és a Heim Pál Gyermekkórház) egyikébe kell irányítani. Az 

Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Terve 

kapcsolódó pontjában megfogalmazott célkitűzés megvalósítása érdekében szabadon választható 

továbbképzési program került kidolgozásra. A 2015. év novemberében indult az a képzés, amely a 

fogyatékos személyek egészségügyi ellátásában részt vevő orvosok és szakdolgozó fogyatékosság-

specifikus felkészítését teszi lehetővé. 2017. elején két olyan EFOP felhívás (Egészségügyi 

humánerőforrás-fejlesztés 5,97 milliárd Ft keretösszeggel, illetve Járóbeteg-szakellátó szolgáltatások 

fejlesztése 5 Mrd Ft keretösszeggel) jelent meg, amelyek az Országos Fogyatékosságügyi Program 

végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Terve 2.1. pontjához illeszkedő elemeket 

tartalmaznak. 
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 Az ágazati informatika új alapokra helyezése és rendszerszintű fejlesztések. Az Elektronikus 

Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) egy, az egész országra kiterjedő integrált 

információs rendszer, amely teljes bevezetése után több ezer egészségügyi szolgáltatót és az 

ágazatirányítás információs rendszereit kapcsolja össze. Ez a rendszer-integrációs és kollaborációs 

platform a szigetszerű informatikai rendszereket korszerű, szabványos technológiák használatával köti 

össze, illetve biztosítja a szereplők közötti kommunikáció közös nyelvezetét és eszközeit. Az EESZT 

segítségével hatékonyabbá tehetők az egyes egészségügyi ellátási folyamatok, javulhat az ellátás 

minősége, valamint a rendszer lakosság számára nyújtott szolgáltatásai hozzájárulnak a társadalom 

egészségtudatos gondolkodásának kialakításához és fejlesztéséhez. Az EESZT uniós forrásból valósult 

meg összesen mintegy 4,871 milliárd Ft-ból. A fokozatosan bevezetésre kerülő rendszer legfőbb célja, 

hogy a betegek minél biztonságosabb és minél inkább személyre szabott ellátást kapjanak. A rendszer 

bevezetésének részeként került elfogadásra 2016 decemberében az Elektronikus Egészségügyi 

Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet. Az EESZT 

az egészségügyi ágazat központi kommunikációs platformja, amelynek lehetőségeit és szolgáltatásait 

minden jövőbeni egészségügyi fejlesztés kihasznál. Ez a platform alkotja a 2014-2020-as uniós 

programozási időszak során az EFOP kiemelt projektje keretében 20 milliárd Ft értékben tervezett 

ágazati informatikai fejlesztések alapját. 

 Az egészségügyi ellátórendszer népegészségügyi szempontokhoz való hatékony illesztése. Koncentrált 

fejlesztések a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedések megelőzése és gyógyítása 

érdekében. A szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzése és gyógyítása érdekében tett 

intézkedések keretében kihirdetésre került az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető 

legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és 

hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó 

szabályokról szóló 71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet. A közétkeztetés, elsősorban a gyermekétkeztetés 

egészségessé tételét, a gyermekkori táplálkozási kockázati tényezők felszámolását szolgálja a 

közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI 

rendelet, melynek előírásai 2015. szeptember 1-jétől hatályosak. A keringési megbetegedések 

visszaszorításával kapcsolatban elmondható, hogy a szívinfarktus ellátásában az azonnali invazív ellátás 

ma adott minden rászorulónak, a 19 invazív centrum az ország teljes területét lefedi az év minden 

órájában. A korszerű invazív ellátás országos szintű megvalósulásának köszönhetően a szívinfarktusban 

elhunytak száma az elmúlt tíz évben felére, mintegy évi 7500 főre csökkent. A daganatos 

megbetegedések megelőzése és gyógyítása érdekében számos intézkedésre került sor, szervezett, célzott 

szűrővizsgálati rendszer, védőnők preventív tevékenységének megerősítése érdekében. A „szervezett 

szűrés” (organised population screening) rendszere az életkor alapján veszélyeztetettnek minősülő 

céllakosság minél nagyobb számban történő bevonására, hosszú távú célként a daganatos betegségek 

jelenleg növekvő irányának megállítására, majd mérséklésére, a betegség okozta halálozás 

csökkentésére került kialakításra. Magyarországon kiépült a szervezett célzott népegészségügyi 

szűrővizsgálati rendszer, amelynek hosszú távú célja, hogy megállítsa, majd mérsékelje a daganatos 

betegségek jelenleg növekvő irányát. 2014. év végétől az EMMI Sportért Felelős Államtitkársággal 

együttműködve az illetékes ágazatok, valamint szakemberek bevonásával ágazatközi HEPA
9
 

munkacsoport működik az egészségvédő testmozgással kapcsolatos hazai és nemzetközi feladatok 

koordinálása érdekében. A 2015. évben, európai uniós forrásból, 3,59 milliárd Ft támogatással 

megvalósult TÁMOP projekt célja az általános iskolákban tanuló diákok egészségtudatos életvezetéshez 

szükséges kompetenciáinak fejlesztése, közösségépítő, egészségfejlesztési és testmozgás programok 

megvalósítása útján, valamint a programok megvalósításában részt vevő szakemberek tudás- és 

ismeretbővítése, attitűdformálása a program keretében kidolgozott módszertani alapokon. A program 

keretében az iskolák közötti kooperációra építő megyei szintű szabadidős közösségi programok 

(„Hétpróbák”), valamint komplex testmozgás- és egészségfejlesztési programok kerültek 

megvalósításra. A résztvevő diákok 30%-a hátrányos helyzetű. A döntéshozóknak a teljes körű iskolai 

egészségfejlesztés koncepciója, továbbá a pedagógusok részére munkáját segítendő ajánlás és EPSZA
10

 

füzetek készültek.  

                                                   

9
 Health enhancing physical activity. 

10
10 darab, egészségfejlesztési programelemekhez kapcsolódó szakmai ajánlás. 
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 A prevenció megerősítése a betegségmegelőzésre összpontosító, egészségtudatos társadalmat építő, 

hatékony programok alapján. A népegészségügyi szűrések, programok hatékonyságának javítása, a 

Pilot jellegű szűrőprogramok (vastagbélszűrés, illetve a védőnői méhnyak-szűrés) országos 

kiterjesztésének támogatása. Rosszindulatú emlődaganat következtében évente több mint 2000 nő veszti 

életét és közel 6600 új esetet diagnosztizálnak. A szervezett emlőszűrési program 2002-ben indult el. A 

szervezett emlőszűrési feladatot 40, mammográfiás szűrővizsgálatra és klinikai betegkövetésre egyaránt 

alkalmas ún.”komplex szűrőközpont”, és 7, kizárólag a szűrővizsgálatokat végző mammográfiás 

szűrőállomás látja el, lefedve az országot, a teljes veszélyeztetett népesség vizsgálatára alkalmas 

kapacitással. Az elérhetőség és hozzáférhetőség javítására „lakosság-közeli megoldásként” három 

emlőszűrő mobil egység végzi emlőszűrő feladatát az országban. A méhnyakrákból eredő halálozás 

csökkentése, és a népegészségügyi célú méhnyakszűrésen való részvétel növelése érdekében – új 

szereplőként – a védőnők kerültek bevonásra a népegészségügyi célú méhnyakszűrés szervezésébe, és 

végzésébe. Közreműködésükkel megvalósul a kisebb településeken élő lakosság személyes elérése és 

megnyerése a méhnyakszűrésen történő részvételre, növekszik a méhnyakszűréshez való 

hozzáférhetőség, a kistelepüléseken is elérhetővé válik a szűrés, mivel különösen a falvakon élő 

lakosság nehezen keresi fel a távolabbi nőgyógyász szakrendelőt. Az EFOP- „Komplex 

népegészségügyi szűrések” kiemelt projekt keretében komplex képzésben részesülőkkel országos 

szinten a védőnők 55%-a lehet jogosult e tevékenység végzésére. A Kormány a hazai oltási rend további 

erősítése érdekében, kötelezően felajánlandó, térítésmentes oltásként 2014. év szeptemberétől – a 12. 

életévüket betöltött és az általános iskola 7. évfolyamát végző lánygyermekek részére iskolai 

kampányoltás keretében - bevezette a humán papilloma vírus (a továbbiakban: HPV) elleni védőoltást. 

Az Európai Unión belül hazánkban a legmagasabb a vastag- és végbéldaganatok okozta halálozás. A 

vastag- és végbélrák betegség következtében évente több mint 5000 fő veszti életét és közel 10.000 új 

megbetegedést regisztrálnak Magyarországon. A betegség előfordulása és az ebből eredő halálesetek 

gyakorisága miatt a szervezett vastagbélszűrési program országos kiterjesztése egészségpolitikai 

célkitűzés. A Kormány döntése alapján, európai uniós forrásra alapozva (EFOP, VEKOP „Komplex 

népegészségügyi szűrések” kiemelt projekt) több éves pilot vizsgálat-sorozatot követően, elindult 

országos kiterjesztésben az eddig hiányzó harmadik, szervezett célzott vastagbél szűrővizsgálat, ami 

nagyságrendje, forrásigénye, társadalmi hatása okán is az egészségügy egyik legjelentősebb fejlesztése. 

A szűrés szervezése a jelentkező háziorvosokon keresztül történik. A nem csatlakozott háziorvosokhoz 

bejelentkezett lakosság (mintegy 1.2 millió fő) egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása közvetlen 

megszólítással történne, amelynek a stratégiáját az Országos Tisztifőorvosi Hivatal már kidolgozta és a 

szükséges központi költségvetési források bevonására javaslatot tett. A Szakmai Kollégium érintett 

tagozatai részéről folyamatban van a népegészségügyi célú, célzott emlőszűrés, és - méhnyakszűrés 

minimumfeltételeinek kidolgozása, ezt követően az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosítása. 

 Egészségügyi kapacitások fejlesztése a turizmusgazdasággal való összefüggés megteremtésével. 

Figyelemmel a gyógyturizmussal összeköthető épített örökségre és helyszínekre, a természetes 
gyógytényezőkre és hagyományra épülő egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, a magyarországi 

egészségipar és egészségturizmus fejlesztése. A természetes gyógytényezőkre, maradékképesség 

fejlesztésén alapuló terápiákra és a klimatikus gyógyhelyi adottságokra alapozott rehabilitációs és kúra 
alapú szolgáltatások fejlesztése. Az egészségturizmus infrastruktúrája 2017-ben 98 gyógyfürdőből, 40 

gyógyszállóból és több mint kétszáz wellness-, élmény-, strandfürdőből és uszodából állt. 2014-ben 

elkezdődött a fürdők minősítése, aminek egyrészt az a célja, hogy támpontot adjon a fürdők kínálatában 

való eligazodáshoz. Egyrészt megkülönbözteti az uszodákat, a gyógy-, a wellness, az élmény- és a 

strandfürdőket egymástól, másrészt a szolgáltatás színvonaláról is képet ad a vendégek számára. A 

gyógyfürdőkben végzett fürdőkezelések iránti hazai és nemzetközi kereslet bővítése érdekében javítani 

szükséges a balneológia elismertségét a hazai egészségügyben, ami a gyógytényezők hatásainak orvosi 

alátámasztásával, célzott kutatásokkal, valamint az orvos szakma és a turizmus szakma közötti 

kommunikáció, együttműködés javításával érhető el. A gyógyhelyek többségében a központi attrakció a 

gyógyfürdő. Az egészségturizmus-fejlesztési programok (Széchenyi Terv, ÚMFT, Új Széchenyi Terv) 

keretében ezek a helyszínek szinte kivétel nélkül jelentős fürdő-korszerűsítési, -bővítési projekteket 

valósítottak meg, amelyhez a jövőben vállalkozói szálláshely- és egyéb szolgáltatás-fejlesztések, 

valamint önkormányzati település-rehabilitációs beruházások szükségesek. Budapest Főváros 
Kormányhivatalának Népegészségügyi Főosztálya 35 településen 36 gyógyhelyet tart nyilván (2018. 

június 6-i nyilvántartott adatok szerint). A feladattal kapcsolatos egyeztetések megkezdődtek az 

egészségügyi és a turizmusért felelős szakterületek között. 
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 A gyógyszerbiztonság növelése. A feladattal összefüggésben szakpolitikai stratégia, illetve intézkedési 

terv nem készült, jogszabály módosításra nem került sor. 

 A gyógyszertárak egészségügyi ellátói szerepének erősítése. A gyógyszertárak egészségügyi ellátó 

szerepének erősítését elősegítő intézkedések kidolgozására a Népegészségügyi Program keretében kerül 

sor. 

 A befogadási rendszer transzparenciájának és rugalmasságának biztosítása. A feladattal 

összefüggésben szakpolitikai stratégia/ intézkedési terv nem készült, jogszabály módosításra nem került 

sor. A háttérintézményi átalakulást követően a befogadási rendszer transzparenciájának biztosítása 

folyamatos. 

 A betegek jogainak hatékonyabb érvényesítése. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és 

Dokumentációs Központ által megvalósított TÁMOP „Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői 

hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése” című, közel 915 milliós finanszírozású projekt célja a 

betegek és szociális szolgáltatásokat igénybe vevő kliensek, valamint a gyermekvédelmi 

gondoskodásban részesülő gyermekek jogvédelme. Cél továbbá az említett csoportoknak az ellátáshoz 

való hozzájutás egyenlő esélyének biztosítása, jogaik érvényesülésének elősegítése, emberi méltóságuk 

tiszteletben tartatása volt, kiemelt figyelemmel a fokozottan sérülékeny társadalmi csoportokra. A 

program keretében a regionális irodák fejlesztésével lehetőség nyílt a régióban működő, de eddig 

szakterületenként elkülönült jogvédők folyamatos együttműködésére, szakmai teamek kialakítására, 

külső szakértők bevonására a bonyolult problémák megoldásához, valamint szakmai workshopok 

szervezésére a szolgáltatásokban dolgozók és a civil szervezetek munkatársai részére egyaránt. 

 A primer prevenció elsődleges intézményrendszerének megerősítése. A primer prevenció elsődleges 

intézményrendszerének megerősítése, a színtér alapú egészségfejlesztési programok elterjesztése, 

támogatása, a prevenciós kapacitások és programok fejlesztése során, az egészségügyi ellátórendszer 

prevenciós kapacitásának fejlesztése érdekében, európai uniós fejlesztés keretében Magyarországon 61 

egészségfejlesztési iroda (a továbbiakban: EFI) jött létre főként hátrányos helyzetű járásokban (38 

kedvezményezett járásban). Az irodák fő tevékenysége az egyének állapotfelmérése és 

kockázatbecslése, kapcsolódó egyéni tanácsadás, továbbá életmódváltó programok és közösségi szintű 

egészségnevelési és egészségfejlesztési színtér programok megvalósítása, mely elősegíti a keringési és 

daganatos megbetegedések visszaszorítását a lakosság körében. A projekt időszak alatt az EFI-k 2800 

közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programot valósítottak meg, melyeken összesen 178 

ezer fő vett részt. Testmozgás programok megvalósításával 87 ezer embert értek el. 2020-ig az EFI 

hálózat országos kiterjesztése a cél. Az EFI hálózatának kiterjesztésére, a meglévő irodák 

funkcióbővítésére európai uniós támogatással az EFOP és VEKOP felhívások keretében összesen 8,7 

milliárd Ft keretösszegből kerülhet sor. 

A prevenció részeként az elmúlt években a táplálkozás-egészségügy területén számos intézkedés történt, 

ezek: közétkeztetés egészségessé tétele (a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet). Az élelmiszerek transz-zsírsav tartalmának 

csökkentése (az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a 

transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, valamint a 

lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról szóló 71/2013. (XI. 20.) 

EMMI rendelet). Népegészségügyi termékadó bevezetésével az egészséges élelmiszerválasztás 

elősegítése (a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény). A szoptatás számos 

betegséggel szemben védelmet nyújt mind a gyermek, mind az anya esetében, fontos az anya és 

gyermek lelki egészsége szempontjából is. A sikeres szoptatás három alappilléren, a WHO/ UNICEF 

Bababarát Kórház Kezdeményezés megvalósításán, az egységes szakmai irányelveken és 

szemléletmódon, továbbá az anyatejet helyettesítő termékek marketingjének szigorú szabályozásán 

nyugszik. A szoptatás támogatása alapvető primer prevenciós tevékenység, az egyik 

legköltséghatékonyabb egészségügyi intézkedés. Az ismeretek széles körben történő elterjesztése 

érdekében „A szoptatás elméleti és gyakorlati kérdései” címmel 2015. évben a Szoptatást Támogató 

Nemzeti Bizottság – központi költségvetési forrásból finanszírozottan – 10 helyszínen tartott képzést 

493 fő szakember részére, amelyből a kedvezményezett és fejlesztendő járásokban tartott képzéseken 
215 fő, Bababarát Kórház képzéseken 123 fő vett részt. 
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 Fiatalkorúak esetében jelentkező kábítószer-, alkohol- és dohányáruk fogyasztásának elkerülésére, 

mérséklésére irányuló preventív intézkedések. A dohányzás visszaszorítása területén megtörtént a 

nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

szóló 1999. évi XLII. törvény és végrehajtási rendeletének
11

 szigorítása. Az Európai Unió 2014/40/EU 

új Dohánytermék Irányelvének átültetése kapcsán szabályozásra kerültek az elektronikus cigaretta és az 

utántöltő flakon, valamint a dohányzást imitáló elektronikus eszközre vonatkozó rendelkezések, mely 

érintette azok használatát és forgalomba hozatalát egyaránt. A nemdohányzók védelmének érdekében a 

jogszabály módosításokkal bevezetésre került a cigaretta és a cigarettadohány egységes csomagolása, és 

betiltásra került továbbá a jellegzetes ízesítésű dohánytermékek
12

 forgalmazása. Létrejött a Dohányzás 

Leszokás Támogatási Országos Módszertani Központ, a központon belül pedig létrejött az ingyenesen 

hívható leszokás támogatási telefonos szolgáltatás. 2013 decemberétől 2015-ig 86 tüdőgondozóban 

dohányzás leszokást támogató csoportos tanácsadás valósult meg. A túlzott alkoholfogyasztás 

visszaszorítása keretében a helyi színtereken megvalósuló programokat támogató, az „Egészségre 

nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” című TÁMOP pályázati kiírás fő 

támogatható tevékenységei között volt a kábítószer- és túlzott alkoholfogyasztás megelőzése is. A 

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetben megvalósuló „Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása” 

című TÁMOP projekt keretében „Alkohol mini-protokoll egészségfejlesztési irodák számára” címmel 

szakmai módszertani anyag készült. Ugyancsak a fenti projekten belül, kidolgozásra kerültek színtér-

specifikus, iskolai, közösségi és munkahelyi színtérre kialakított alkoholfogyasztás-megelőzési 

modellprogramok, melyek célja, hogy elősegítsék az egyes színtereken megvalósuló alkoholfogyasztás-

megelőzési egészségfejlesztési tevékenységek helyi szintű megvalósítását. Magyarországról a Nemzeti 

Egészségfejlesztési Intézet - Országos Addiktológiai Centrum vesz részt a Közös Fellépés az alkohol 

okozta károk csökkentésére (RARHA Joint Action for Reducing Alcohol Related Harm) című 

nemzetközi projektben. A projekt fő célja az EU stratégia célkitűzésével egyezően, az alkohol okozta 

károk csökkentése.  

 Az egészség és a környezet szoros összefüggésének felismertetése és megjelenítése. Környezet- és 

egészségtudatosságra nevelés. A Kormány 2012. július 6-án elfogadta a Magyarország Parlagfű Elleni 

Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervéről szóló 1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozatot, a parlagfű 

elleni védekezés hosszú távú megoldása érdekében. Az akcióterv a 2012-2020-as időszak 

vonatkozásában tartalmazza a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos célokat, elvégzendő feladatokat 

és azok felelőseit. A lakossági pollen kitettséggel és veszélyeztetettséggel összefüggésben az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) Aerobiológiai Hálózat 

csapdaállomásai az ország 19 városában – folyamatos aerobiológiai adatgyűjtéssel és értékeléssel – 

biztosítják a pollenterhelés eredetére és kimeneteire, tér- és időbeli eloszlására vonatkozó adatokat, 

elemzéseket. Ennek eredményeként a lakosság és a szakma részére parlagfű jelentés kerül kiadásra, 

illetve heti rendszerességgel, megfelelő megbízhatósággal frissülnek a parlagfű pollenkoncentráció 

becsült országos eloszlását bemutató tájékoztató térképek (Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer, a 

továbbiakban: PPRR). Ennek segítségével az allergiások és érdeklődők könnyen képesek megítélni az 

adott hétre jellemző helyzet súlyosságát, jelentőségét adott régióra nézve. A magas légköri pollenszám 

Európa parlagfűvel leginkább szennyezett térségében, a Kárpát-medencében élők egészségére nézve 

egyre súlyosbodó terhet jelent. Így a PPRR 2014-től kiterjesztésre került a Pannon Biogeográfiai 

Régióra, együttműködésben a szomszédos országok szakmai képviselőivel. A kapcsolatépítés révén 27 

város szolgáltat adatokat heti rendszerességgel. E területek bevonásával a hazai előrejelzés is 

pontosabbá vált, mivel a határon túli pollenforrások adatai a határ menti értékeket pontosították. A 

2014-es fejlesztés eredményeként a rendszer készen áll arra, hogy a partnerek számára hétről-hétre 

angol és saját nyelvű térképet is generáljon és küldjön vissza. A parlagfű légtéri koncentrációjának 

monitorozása mellett kiemelt feladat a lakosság korrekt tájékoztatása a „pollenhelyzetről”. Parlagfű 

szezonban az ÁNTSZ a tájékoztatást többféle módon teszi közzé honlapján, illetve egyéb internetes 

oldalakon. Új fejlesztésként nemzetközi (Bécsi Egyetem) együttműködés keretében elkészült a 

                                                   

11
 A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, 

valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. 

rendelet 
12

 Kivéve: 2020. május 20-ig forgalmazható a mentolos cigaretta, cigarettadohány, a dohány ízű, a mentolos és a 

gyümölcsös ízesítésű e-cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszköz. 
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pollennapló magyar nyelvű változata. A pollennapló internetes felületén a felhasználó információhoz 

juthat a tünetei és a pollenkoncentráció összefüggéséről, illetve segítségével követheti, hogy allergiás 

tünetei hogyan függnek össze a tartózkodási helyének közelében az elmúlt napokban mért légköri 

pollenkoncentrációval. A pollennapló jelentős előrelépés az új generációs betegtájékoztatásban, mivel 

az információ személyre szabott. 

 Az egészség szempontjainak érvényesítése az állami akciók/beavatkozások során az „egészséget minden 
szinten, minden szakpolitikában” elvnek megfelelően, kiemelten a közoktatásban, az agrárgazdaságban, 
az egészséges élelmiszertermelésben, a foglalkoztatásban, a környezetvédelemben, a KFI 

fejlesztésekben, az információs és kommunikációs technológiákhoz kapcsolódó fejlesztésekben, a 
gazdaságfejlesztésben (kkv-k),(kkv-k), valamint az ipar horizontális és átfogó fejlesztése esetében. A 

táplálkozás-egészségügyi szempontok érvényesítése érdekében az EMMI Egészségügyért Felelős 

Államtitkársága közreműködik az FM által koordinált következő programok megvalósításában: 

Iskolagyümölcs és iskolazöldség Program: Magyarország a kezdetektől részt vesz az európai uniós 

társfinanszírozású iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban, amelynek egyik fő célja a zöldség-, 

gyümölcsfogyasztás ösztönzése az iskoláskorú gyermekek körében, ezáltal hozzájárulás a túlsúly, az 

elhízás és az ezek által okozott betegségek elleni küzdelemhez. A zöldségek, gyümölcsök elérhetővé 

tétele mellett a gyermekek oktatást kapnak az egészséges táplálkozásba illeszthető zöldség-gyümölcs 

fogyasztás előnyeiről. Iskolatej Program: Magyarországon a tej- és tejtermékek fogyasztási szintje jóval 

elmarad az uniós átlagtól, de még az egészségügyileg indokolt értéket sem közelíti meg. Az iskolatej 

programon keresztül európai uniós és nemzeti kiegészítő támogatást lehet igénybe venni óvodába, 

általános iskolába és középiskolába járó gyermekek, tanulók tejjel, illetve különböző tejtermékekkel 

történő ellátása esetén. 2010. június 1-jén került kihirdetésre a HOSPEEM és az EPSU közötti, a 

kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott 

sérülések megelőzéséről szóló keretmegállapodás végrehajtásáról szóló 2010/32/EU tanácsi irányelv. 

Az irányelv fő célja, hogy a lehető legbiztonságosabb munkahelyi környezet jöjjön létre. Ezen irányelv 

átültetését valósítja meg az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes 

munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő 

kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és 

képzésére vonatkozó követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet. 

 A határon átnyúló betegellátáshoz, az egészségügyi problémák (járványok, mentés 

katasztrófahelyzetekben stb.) határon átnyúló összehangolt kezelése valamint a gyógy-

idegenforgalomhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása. Az Európai Unió tagállammá vált szomszédos 

országokban (Ausztriában, Szlovákiában, Szlovéniában, Romániában és Horvátországban) élő 

magyarok magyarországi egészségügyi ellátásával kapcsolatban kötelezően a közösségi rendeleteket 

kell alkalmazni, tehát az Európai Unió Magyarországon kívüli tagállamában élő magyarokat is ugyanaz 

a jog illeti meg az egészségügyi ellátások terén, mint bármely más európai uniós állampolgárt. A nem 

európai uniós szomszédos államok (Ukrajna, illetve 2014. december 20-át megelőzően a Szerb 

Köztársaság) állampolgárai részére a Kormány lehetőséget biztosít a magyarországi egészségügyi 

ellátás központi támogatására, amelynek feltételeit a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi 

ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet részletezi. Az elmúlt négy évet nézve 

emelkedő tendenciát mutat az egyes ellátások támogatására fordítható keretösszeg: míg 2011-ben 51,3 

millió Ft állt rendelkezésre a külhoni magyarok egészségügyi ellátását végző szolgáltatók költségeinek 

átvállalására, 2014. évtől már ennek közel a duplája, 100 millió Ft került elkülönítésre. Magyarország 

Kormánya a kárpátaljai gyermekek immunizációs programjáról 2017-2021 szóló 16070/2016 (XI. 25) 

Korm. határozatban rendelkezett arról, hogy oltóanyagokat biztosít a Kárpátalja régió védőoltási 

rendszerének működtetéséhez. Az évek óta jellemzően alacsony átoltottságból fakadóan Ukrajna, ezzel 

együtt Kárpátalja lakossága kifejezett veszélynek van kitéve a védőoltással megelőzhető betegségek 

szempontjából. Magyar állami támogatással, beavatkozással a járványügyi helyzet javítható.  

 Egészségi hatásvizsgálatok bevezetése és alkalmazásának bővítése, a színtér alapú egészségfejlesztési 

programok elterjesztése, támogatása, a prevenciós kapacitások és programok fejlesztése, illetve a 
védőnői preventív tevékenységek bővítése. A primer prevenció elsődleges intézményrendszerének 

megerősítése, a színtér alapú egészségfejlesztési programok elterjesztése, támogatása, a prevenciós 

kapacitások és programok fejlesztése során, az egészségügyi ellátórendszer prevenciós kapacitásának 
fejlesztése érdekében, európai uniós fejlesztés keretében Magyarországon 61 EFI jött létre főként 

hátrányos helyzetű járásokban. Az EFI hálózatról bővebben korábban már esett szó. Az „Egészséges 
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Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégiában meghatározott célok szerint szükséges az 

alapellátásban résztvevők prevenciós, egészségnevelési szerepének erősítése, a háziorvosi egészségügyi 

ellátás prevenciós szemléletének átalakítása, komplex érdekeltségi rendszer megteremtése más 

egészségügyi szakemberek bevonása révén. Ehhez kapcsolódik a védőnői preventív tevékenység 

bővítése is. A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet módosításával 2015. 

október 1-jétől hatályosan a védőnő feladataként nevesítésre került a „népegészségügyi célú 

méhnyakszűrés végzése”, annak személyi és tárgyi feltételei, a jogosultság igazolásának határideje. A 

TÁMOP Koragyermekkori Programban kialakításra került az Egységes Elektronikus Védőnői 

Informatikai Rendszer melynek bevezetése megkezdődött. A kötelező egészségbiztosítás keretében 

igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és 

a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosítása folyamatban van 

annak érdekében, hogy a gyermek fejlődésének, egészségi állapotának megfelelő követéséhez, a korai 

észleléshez és jelzéshez szükséges vizsgálatok egységesen korszerű módszerekkel történjenek. A 

módosítással a korszerű módszertant az egészségügyi szakmai irányelvek, annak hiányában az országos 

tisztifőorvos határozza meg és lehetővé válik, hogy a TÁMOP Koragyermekkori Programban 

kifejlesztett, legkorszerűbb szűrővizsgálatokat, vizsgálatokat tartalmazó „Gyermek-alapellátási 

Útmutató” alkalmazása országosan, egységesen megvalósuljon. A gyermekvédelmi törvény 

szigorításával 2017. januártól gyámhatósági eljárás indulhat az ellen a szülő ellen, aki nem viszi el 

gyermekét egy kötelező orvosi vizsgálatra. Az egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú 

törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének fokozása érdekében történő módosításáról 

szóló 2016. évi CLXV. törvény alapján 2017. január 1-jétől a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a 

védőnői egészségügyi szolgáltatás nem utasítható vissza, továbbá kötelezővé vált a védőnői 

szűrővizsgálatokon való részvétel.  

 Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének megteremtése, fenntartása. A 
magyar lakosság – ezen belül is a roma nemzetiségűek - egészségi állapota nemzetközi 

összehasonlításban rendkívül kedvezőtlen, jelentősen elmarad attól, amit az ország társadalmi-gazdasági 

fejlettsége lehetővé tesz. A nemzetközi viszonylatban igen magas korai halálozás a fenntartható fejlődés 

és a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének esélyeit is rontotta mindezidáig. Magyarország 

társadalmi és gazdasági felzárkózása elképzelhetetlen rossz egészségi állapotú, beteg emberekkel. A 

lakosság jó egészségi állapota alapvetően határozza meg a nemzet sorsát és jövőre vonatkozó kilátásait. 

Az egészség-egyenlőtlenségből is fakadó egészségveszteség nemcsak az egyén, hanem a gazdaság 

számára veszteség, mert az egészségben megélt életévek csökkenésén túl a munkaerőpiacon 

termeléskiesést, a közfinanszírozott egészségügyi ellátórendszerben pedig kiadásnövekedést okoz. Az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény célként fogalmazza meg, hogy az egészségügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával hozzá kell járulni a társadalom tagjai 

esélyegyenlőségének megteremtéséhez. Továbbá rögzíti, hogy az egészségügyi szolgáltatások 

igénybevétele során érvényesülnie kell az esélyegyenlőségnek. Az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előírja az egyenlő bánásmód 

követelményét az egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók számára eljárásaik és intézkedéseik során. A 

2015-ben kihirdetett „Egészséges Magyarország 2014–2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia a magyar 

társadalom alapvető érdekeként jelölte meg az egyenlőtlenségek – és ennek részeként az egészség-

egyenlőtlenségek - csökkentését, amely komplex, egymást erősítő beavatkozásokat, konkrét 

programokat, megfelelő erőforrásokat és hosszabb időtávot igényel. A 2011. november 30-án 

elfogadásra került Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia egészségi állapottal kapcsolatos célként 

rögzíti: a romák, mélyszegénységben élők és gyermekek egészségi állapotának javítását, a születéskor 

várható élettartam növelését, valamint az egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférésük javítását, 

valamint korai képességgondozás, koragyermekkori nevelés, gondozás fejlesztését. Az intézkedési 

tervekben megfogalmazott feladatok végrehajtására számos program indult, amelyek végrehajtása ütem 

szerint zajlik. Az alapellátás területén a jellemzően a periférián jelentkező betöltetlen háziorvosi és 

fogorvosi körzetek betöltését a Kormány különféle támogatásokkal segíti. A körzeteket betöltő orvosok 

letelepedési pályázatára és a praxisjoggal nem rendelkező háziorvosok praxisvásárlási pályázatára 2016-

ban 750 millió forint állt rendelkezésre. Az Országos Alapellátási Intézet (a továbbiakban: OALI) 

praxis-programjai a betöltetlen háziorvosi körzetekben a tartós helyettesítés megoldását szolgálják. A 

Praxis programok által betöltött körzetek jelentős része volt található a korábbi elnevezés szerinti 
hátrányos helyzetű térségekben. A Praxisprogram I. és II. célja, hogy a tartósan betöltetlen felnőtt és 

vegyes háziorvosi körzetekben is biztosítva legyen az orvosi ellátás, megfelelő feltételekkel rendelkező, 

háziorvosi szakvizsgával még nem rendelkező orvosok közalkalmazottként történő alkalmazásával. A 
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Praxis I. program célcsoportját képezik a tartósan betöltetlen körzetekkel rendelkező önkormányzatok, 

valamint a háziorvostan szakvizsgával nem rendelkező orvosok. A Praxis II. program célcsoportja azon 

önkormányzatok köre, ahol a háziorvosi feladatátvállalási szerződés megszűnt és nincs háziorvostan 

szakképesítéssel rendelkező utánpótlás, valamint azon klinikai szakképesítéssel rendelkező orvosok 

köre, akik háziorvostan szakvizsgával még nem rendelkeznek. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

2014-ben, 2015-ben, 2016-ban a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok 

letelepedésének támogatására írt ki pályázatot. A nyertes pályázók vállalták, hogy az adott háziorvosi 

szolgálatban legalább 4 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végeznek az illetékes 

önkormányzattal kötött megállapodás szerinti működési formában, de minden esetben személyes 

közreműködésével. A Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatásával megvalósuló projekt 

keretében, Észak-Alföld és Észak-Magyarország régiókban 24 alapellátási praxis bevonásával 4 

praxisközösség került kialakításra. A program célja a megelőzésre és a krónikus betegségben szenvedők 

gondozására összpontosító, közösségi orientációjú, a helyi közösségeket – különösen a roma lakosságot 

– bevonó egészségügyi alapellátási modell kidolgozása és tesztelése a helyi és nemzetiségi 

önkormányzatokkal, helyi egészségügyi és szociális szolgálatokkal és orvosi karokkal való szoros 

együttműködésben, továbbá a tapasztalatok alapján ajánlások kidolgozása az országos egészségpolitika 

számára. A program eredményeinek továbbfejlesztésére és kiterjesztésére a 6,13 Mrd Ft keretösszegű 

„Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése” című EFOP 

felhívás, valamint annak közép-magyarországi VEKOP konstrukciója keretében kerül sor. A Norvég 

finanszírozási mechanizmus keretében külön projekt szolgálja a roma közösségekben dolgozó védőnők 

munkafeltételeinek javítását. A 2017. április 30-ig zajló projekt Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-

Szatmár-Bereg, Heves megyében valósul meg. 2013. január 1-jétől megvalósult az otthoni parenterális 

táplálás társadalombiztosítási finanszírozásának biztosítása (a bélrendszeren keresztül táplálékot 

felvenni nem képes betegek speciális otthoni, infúzión keresztüli táplálásának finanszírozása lehetővé 

vált – többek között a 2 éven aluli gyermekek esetében is.). 2014. július 1-én hatályba lépett a 

várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet, melynek alapvető célkitűzése a 

várandósok mindenki számára elérhető, magas színvonalú gondozása. Az új rendelettel biztosítani 

kívánjuk, hogy minden magyar várandós részt vegyen a kötelező szűrővizsgálatokon. 

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 Az egészségügyi és szociális szolgáltatások terén tapasztalható területi különbségek mérséklése, különös 

tekintettel a perifériák egészségügyi ellátásának fejlesztésére. 

 Az alapellátás speciális területi problémáinak felmérése, megoldása. 

 Az ellátórendszerek szervezésének tükröznie kell a településhálózati vonzáskörzeti, valamint határ menti 

sajátosságokat, ügyelve arra, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés minden társadalmi csoport és 
terület számára biztosítva legyen. Város és térsége ellátásának megszervezése integrált megközelítést 

igényel, de javítani kell a kisebb településekről történő elérhetőséget is. 

A fenti három feladat megvalósulósát a korábban bemutatott fejlesztések közül több is támogatja. Az 

ÁEEK, a Budapesti Corvinus Egyetem és a négy orvosegyetem által alkotott konzorciuma által 

megvalósuló 9,5 Mrd Ft keretösszegű TÁMOP kiemelt projekt egyik fő eleme a rendszerirányítási 

funkciók fejlesztésén belül az egészségszervezés feladatellátásának térségi, illetve közösségi szinten 

történő kiépítése. A népegészségügyi célú méhnyakszűrésen való részvétel növelése érdekében szűrés 

szervezésébe bevont védőnők közreműködésével megvalósul a kisebb településeken élő lakosság 

bevonása a méhnyakszűrésen történő részvételbe. A kistelepüléseken is elérhetővé válik a szűrés, mivel 

különösen a falvakon élő lakosság nehezen keresi fel a távolabbi nőgyógyász szakrendelőt. A primer 

prevenció elsődleges intézményrendszerének megerősítése, a színtér alapú egészségfejlesztési 

programok elterjesztése, támogatása, a prevenciós kapacitások és programok fejlesztése során, az 

egészségügyi ellátórendszer prevenciós kapacitásának fejlesztése érdekében, európai uniós fejlesztés 

keretében Magyarországon 61 EFI jött létre főként hátrányos helyzetű járásokban. Az alapellátás 

területén a jellemzően a periférián jelentkező betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltését a 

Kormány különféle támogatásokkal segíti. A praxisvásárlási pályázatok mellett az OALI praxis-

programjai is az elsősorban hátrányos helyzetű térségekben található betöltetlen háziorvosi körzetek 

számának csökkentését támogatják. A Praxis I. program keretében 27 orvos kedvezményezett járásban, 

13 orvos fejlesztendő járásban, míg 27 orvos komplex programmal fejlesztendő járásban kezdte meg 
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háziorvosi tevékenységét. A Praxis II. program keretében 46 orvos kedvezményezett járásban, 11 orvos 

fejlesztendő járásban, míg 26 orvos komplex programmal fejlesztendő járásban kezdte meg háziorvosi 

tevékenységét. A Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatásával megvalósuló projekt 

keretében, Észak-Alföld és Észak-Magyarország régiókban 24 alapellátási praxis bevonásával 4 

praxisközösség került kialakításra Berettyóújfalu, Jászapáti, Borsodnádasd, Heves központokkal. 

3.5 A kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek – oktatáspolitikai prioritás 

3.5.1 Közoktatás 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 Pedagógus életpálya-modell, új pedagógusképzési és továbbképzési rendszer kidolgozásával, 

bevezetésével, a pedagógusok minősítési rendszerének kialakításával párhuzamosan. A 326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet módosítása jelentős változást hozott több pedagógusi munkakörben (pl. pedagógiai 

szakértő, pedagógiai előadó), illetve rendezte a hét évvel a nyugdíj előtt álló személyek helyzetét. A 

Köznevelési Kerekasztal Pedagógushivatás munkacsoportja 2016-ban szakmai koncepciót állított össze 

a korábbi továbbképzési rendszer átalakítására vonatkozóan. A munkaanyag véleményezése megtörtént, 

a végleges koncepció kialakítása a következő időszak feladata. Az új típusú tanulás-továbbképzés 

kialakításának célja a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését segítő, támogató rendszer 

létrehozása, mely illeszkedik a Nemzeti Köznevelési Rendszerbe, kapcsolódik a pedagógus 

életpályamodellhez, a szaktanácsadói rendszerhez és az intézményi önértékeléshez.  

 Az Új Nemzeti Alaptanterv fokozatos bevezetése 2015-ig, valamint Köznevelési Hídprogram 

működtetése. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 

4.) Korm. rendelet szerinti Új Nemzeti Alaptanterv fokozatos bevezetése 2015-ig, valamint Köznevelési 

Hídprogram működtetése megvalósult. Egyúttal szakmai és társadalmi igényként fogalmazódott meg az 

Új Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálata, a kapcsolódó kerettantervekkel együtt. Ez a munka 2016 elején 

elindult, várhatóan 2018 végére befejeződik és bevezetése a 2019/2020-as tanévben megtörténhet. 

 A közoktatási ágazatirányítás és fenntartói rendszer hatékonyságának és eredményességének növelése. 

A feladat teljesítése érdekében fogalmazódott meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a 

továbbiakban: KLIK) új szervezeti és működési szabályzata, amely 2015. szeptember 10-én jelent meg. 

Annak alapján a KLIK szervezete átalakult a kiszámíthatóbb, eredményesebb és gazdaságosabb 

működés érdekében, a Köznevelési Kerekasztal javaslatainak megfelelően. Az átalakítás 2017. január 1-

jéig befejeződött. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, 

valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet írja le az új elnevezésű 

állami köznevelési intézményfenntartó, a Klebelsberg Központ (a továbbiakban: KK) feladatait. Az 

átalakítás következtében a KK szervezetrendszerének legalacsonyabb szintjén megerősítést kaptak az 

intézményvezetők, az 58 tankerületi központ önálló költségvetési szervként jött létre. Jelenleg 59 

tankerületi központ működik. 

 Az egész életen át tartó tanulás kezdő szakaszának megerősítése, a köznevelés szakmai – tartalmi – 

módszertani - intézményi fejlesztése, az óvodai férőhelyek bővítése feladat teljesítése érdekében a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.). módosítása alapján 2015. 

szeptember 1-jétől kötelezővé vált a gyermekek három éves korától az óvodai foglalkozáson való 

részvétel. Az új szabályozás pontosította az óvodai felvételi kötelezettséggel kapcsolatos 

rendelkezéseket, köztük a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól adható felmentésre vonatkozó 

előírásokat. Az emberi erőforrások minisztere hatáskörében 2014-ben meghirdetett pályázaton 897 db új 

óvodai férőhely kialakításához összesen 20 település nyert el támogatást 850,3 millió Ft összegben. 

Annak érdekében, hogy az óvodakötelezettség teljesülése folyamatában is eredményes lehessen, mind a 

2015. évi, mind a 2016. évi költségvetés 2,5 milliárd Ft összegű forrást különített el kapacitásbővítések 

támogatásához. Az Oktatási Hivatal valósítja meg az EFOP-3.1.1-14 Kisgyermekkori nevelés 

támogatása című kiemelt projekt keretében a minőségi kisgyermekkori nevelés, a hátránykompenzáció 

szakmai támogatását, kiemelt figyelemmel a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetésére. 

 Az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása az akkreditációs, ellenőrzési, 

minőségirányítási, mérés-értékelési és szaktanácsadási rendszer, a tehetségsegítő hálózatok erősítése, 
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valamint a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések feladata a következő képen valósult meg:. a 

kifejlesztett tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyvek a gyakorlati tapasztalatok mentén módosultak, 

amelynek eredményeképpen az önértékelési és tanfelügyeleti rendszer kevesebb teherrel jár a 

pedagógusok, intézményvezetők és mesterpedagógus szakértők számára. A Kerekasztal Pedagógus 

foglalkoztatás munkacsoportja részvételével tovább folytatódik a pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, 

önértékelési, szaktanácsadói és pedagógus-továbbképzési rendszer továbbfejlesztése, és összehangolása. 

Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2015. április 

1-jétől az Oktatási Hivatal biztosítja a 48/2012 (XII. 12.) EMMI rendelet alapján. Az Oktatási Hivatal 

keretein belül megalakult Pedagógiai Oktatási Központok (15 POK) segítségével biztosítható, hogy a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatások egységes, azonos minőségben valósuljanak meg az ország egész 

területén, legyenek elérhetőek minden köznevelési intézmény és pedagógus számára a jogszabályban 

előírt tartalmi területeken, valamint, hogy a köznevelési intézmények az igényeiknek és 

szükségleteiknek megfelelő szakmai támogatást megkapják pedagógiai munkájukhoz. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását, nevelését elősegítő 

feltételek folyamatos javítása, az inkluzív nevelés, valamint az aktív állampolgárság és önkéntesség 

elterjesztése. Gyógypedagógiai és pedagógiai szakszolgálati változások: az utazó gyógypedagógusi, 

utazó konduktori hálózatok szabályozása 2015 januárjában lépett hatályba. Ezt követően kezdte meg 

működését egy munkacsoport a részletszabályok kidolgozása érdekében. A súlyos és halmozottan 

fogyatékos gyermekek ellátása, azaz a fejlesztő nevelés-oktatás terén az Nkt. strukturális változásokat 

idézett elő. Az ellátás szakmai megújítása, átfogó helyzetkép készítése érdekében 2015 januárjában 

ágazatközi munkacsoport jött létre, melyben a szakmai szervezetek és az EMMI több államtitkársága és 

háttérintézménye is képviseltette magát. A fenti munkacsoportok által összeállított szakmai anyagok 

több pályázati konstrukciónk szakmai koncepcióját is megalapozták. Ezen konstrukciótervek 

összköltségvetése 11,55 Mrd Ft. 

 Egészséges, egészségtudatos életmódra nevelés, a mindennapos testnevelés bevezetése és az ehhez 

szükséges feltételek korszerűsítése, megteremtése. A tömegsport megvalósítása az oktatás-nevelés 

világában. Az új köznevelési rendszer kialakítása során kiemelt cél, hogy a tanulók egészségi 

állapotának, fittségének javítása érdekében az iskolákban minden tanuló legalább napi negyvenöt percet 

mozogjon, sportoljon. Ennek érdekében az Nkt. bevezette a mindennapos testnevelés fogalmát. A 

mindennapos testnevelést a köznevelési törvény felmenő rendszerben vezette be, amelynek értelmében 

a 2015/2016-os tanévben a rendszer teljessé vált, azaz minden évfolyamon kötelező heti öt testnevelés 

órát tartani. A 2014/2015. tanévben az ötödik évfolyamtól kezdődően bevezetésre került egy 

egészségközpontú és kritériumorientált fittség mérési módszer, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi 

Teszt (NETFIT
®
). A NETFIT

®
 az egészségsztenderdekhez viszonyítva értékeli a tanulók fittségi 

állapotát. A 2015/2016. évi felmérés eredményei igazolják, hogy a testnevelés felmenő rendszeréből 

először kikerülő évfolyamok (8. és 12.) jelentősen jobban teljesítettek a még nem mindennapos 

testnevelésben részt vevő évfolyamtársaiknál. A T.E.S.I. 2020 – Testnevelés az Egészségfejlesztésben 

Stratégiai Intézkedések című szakpolitikai stratégia meghatározza a minőségi testnevelés magyarországi 

kialakításához és megvalósításához szükséges környezeti feltételek elérését biztosító útvonaltervet. 

2014-ben indult el a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program, amelynek célja, hogy 

olyan európai színvonalú tornatermek, tantermek és tanuszodák épüljenek, amelyek hosszú távon 

szolgálják a fiatalok fejlődését, elősegítve így az adott település köznevelési feladatainak ellátását. A 

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 

1523/2015. (VII.31.) számú Korm. határozat a Program végrehajtásáért felelős NFM háttérintézményét, 

a Nemzeti Sportközpontokat építtetőként jelöli ki és rögzíti, hogy a megvalósítandó egyes tanterem, 

tornaterem és tanuszoda beruházások teljes egészében központi költségvetési forrásból valósuljanak 

meg. 

 Nyelvoktatási stratégia elfogadása, bevezetése és végrehajtása, nemzetiségi nyelvhasználati jogok 

erősítése, az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése, a többnyelvűség segítése nemzetiségi környezetben. 
2012-ben elkészült „A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a 

diplomáig” című fehér könyv, amely áttekintést ad a magyarországi idegennyelv-oktatás helyzetéről, 

feltárja a problémákat és meghatározza az oktatási rendszerben tanulók nyelvtudása fejlesztésének fő 
irányait. A fehérkönyv tárcaszinten megtárgyalásra került, majd döntés született arról, hogy a 

köznevelés rendszerének átalakítása után egy részletesebb, a kialakult új struktúrákat is figyelembe vevő 
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dokumentum elkészítésére van szükség. 2015 októberében létrejött egy szakmai munkacsoport, 

amelynek feladata, hogy a nyelvoktatás jelenlegi helyzetének ismeretében egy problématérképet állítson 

össze, majd nevesítse a lehetséges megoldási javaslatokat. Ezután kezdődhet el a középtávú stratégiai 

dokumentum és ezzel összefüggésben egy cselekvési terv elkészítése. Mindezen szakmai 

dokumentumok megalapozására azonban elengedhetetlenül szükséges egy olyan helyzetfelmérő kutatás 

elvégzése, amelynek révén friss empirikus adatok szerezhetők a köznevelésben az idegennyelv-oktatás 

feltételeiről, az idegennyelv-tanulás jellemzőiről, a pedagógusok, a köznevelési intézmények és a szülők 

véleményéről, a nyelvoktatás iskolai szintű szervezési kérdéseiről, amelyekről pusztán a nyelvi mérések 

útján nem nyerhetők adatok (A feladat elvégzésének határideje 2018. június 30.). Az Nkt. – 

összhangban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvénnyel – lehetővé teszi a magyar 

nyelven kívül a nemzetiségi nyelven történő nevelést-oktatást, garantálva ezzel a szülőknek a 

nemzetiségi hovatartozásra tekintettel történő iskolaválasztás lehetőségét. A hatályos szabályozás 

szerint a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak a nemzetiségi neveléssel, oktatással összefüggő 

meghatározó kérdésben (pl. nemzetiségi intézmény létesítése, megszüntetése, átszervezése, nevének 

megállapítása) egyetértési joguk van. Továbbra is problémát jelent a nemzetiségi nyelvi oktatás 

folytonosságának hiánya az általános és a középiskola között elsősorban a romani és beás nyelvekre 

vonatkozóan. Jelentős előrelépés történt nemzetiségi nyelvű tankönyvek, taneszközök kiadása, 

pedagógus-továbbképzési programok kidolgozása tekintetében, de további erőfeszítéseket kell tenni a 

beás, illetve romani nyelvű tananyagok összeállítására és kiadására, valamint az e nyelvek oktatására 

vonatkozó továbbképzési programok kidolgozására. 2014-től az első idegen nyelv esetében –az angol, a 

német, a francia mellett – a kínai is választható azzal a feltétellel, hogy biztosítani kell az adott nyelv 

évfolyamokon történő folyamatos tanulásának lehetőségét. 

 Nagyobb hangsúly helyezése a matematikai, a természettudományos, a műszaki és informatikai 

kompetenciák fejlesztésére, a pénzügyi ismeretek oktatására; az iskola kapcsolatának erősítése a 
társadalmi, gazdasági környezettel, a helyi sajátosságok megismerésével, lényeges az identitás 

erősítése. A szakterület Európai Uniós támogatásból több  projekt(EFOP) megvalósítását tervezi fenti 

kompetenciák fejlesztésére. 2016 végéig két projekt indult el: az EFOP-3.2.1-15 Tehetségek 

Magyarországa című konstrukció célja hatékony tehetségtámogató szolgáltatások bevezetése, 

képzésszinteken átívelő tehetségkövetés lehetőségének megteremtése, a matematikai, 

természettudományi, műszaki és humán tehetségterületek fejlesztési lehetőségeinek bővítése, 

népszerűsítése, valamint mérések és fejlesztő szolgáltatások biztosítása. Az EFOP-3.2.4-16 Digitális 

kompetencia fejlesztése című konstrukció célja a köznevelési intézmények – részletes 

helyzetfelmérésen alapuló – informatikai fejlesztése, eszközellátottságának javítása, a digitális 

kompetenciák fejlesztése. A Nat. kiemelt fejlesztési területei, nevelési céljai között szerepel a gazdasági 

és pénzügyi nevelés, a kulcskompetenciák között az európai referenciakeretnek megfelelőn 

megtalálható a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, a társadalmi, állampolgári és 

gazdasági ismeretek műveltségterület, pénzügyi és gazdasági kultúra témakörén belül már az alapfokú 

képzésben megjelenik a vállalkozói ismeretek oktatása. A Nemzeti Tehetség Program támogatásával az 

Oktatási Hivatal elindította a 4. évfolyamos tanulók között a matematikai tehetségazonosítást. 

Megkezdődött a tehetségazonosításra alkalmas feladatbank létrehozása, a feladatok on-line kitöltésre 

való alkalmassá tétele. A 2016/2017-es tanévben úgynevezett matematikai tudásközpontok létrehozása 

is cél, országosan 4-5 iskolai bázison.  

 Iskolai tehetséggondozás, hosszú távú tehetségsegítő, - fejlesztő programok indítása, illetve 
folyamatosságuk biztosítása Magyarországon és a határon túli magyarság körében is. A köznevelés 

alapvető célja a méltányos, mindenki számára elérhető minőségi oktatást biztosító köznevelési rendszer 

kialakítása. Ezzel összefüggésben kiemelt cél a szegregációs jelenségek csökkentése, az együttnevelést 

támogató, befogadó iskolai környezet kialakítása, az óvodai és az iskolai integráció elősegítése. Ennek 

érdekében kiemelt szerepe van a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentését célzó 

intézkedéseknek és a befogadó nevelés támogatásának. A Köznevelési Stratégiában meghatározott 

komplex beavatkozások elősegítik, hogy olyan minőségi és méltányos nevelést-oktatást biztosító 

köznevelési rendszer alakuljon ki, amely a társadalmi és gazdasági térben egyaránt sikeresen 

alkalmazkodni képes fiatalokat bocsát ki. A 2014-2020-as uniós fejlesztési időszakban megvalósuló 

EFOP-ban kiemelt célként és elvárt eredményként fogalmazódik meg a deszegregáció, az esélyteremtés 

és a befogadó oktatás. Az eredményes iskolai előmenetel támogatása:2016-ban is folytatódott a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének növelés, valamint a 

szociális helyzetéből eredő hátrányainak ellensúlyozása érdekében működtetett iskolai képesség-
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kibontakoztató és integrációs felkészítés. A középfokú oktatási intézményekbe történő bejutást, a 

sikeres továbbtanulás elősegítését több, a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat célzó 

esélyteremtő, egyéni előrehaladást segítő hazai finanszírozású program (Arany János Programok, 

Útravaló Ösztöndíjprogram, Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj) támogatja. 

Az Arany János Tehetséggondozó Program célja, hogy az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, 

legszegényebb szülők gyermekei sikeresen vegyenek részt a középfokú oktatásban, esélyt teremtve a 

felsőoktatásba való belépésre. Jelentős eredmény, hogy a tanulók 80%-a nyert felvételt felsőoktatási 

intézménybe, a lemorzsolódás 10% volt. Az Arany János Kollégiumi Program a halmozottan hátrányos 

helyzetű és rászorulónak minősülő tanulók érettségihez jutását és felsőfokú továbbtanulásuk 

ösztönzését, sikeres munkaerő-piaci beilleszkedését célozza egyéni fejlesztéssel, pályaorientációval, 

szociális támogatással. Az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program a halmozottan hátrányos 

helyzetű és rászorulónak minősülő tanulók szakmához jutását támogatja, valamint a lemorzsolódás 

csökkentését, a szociális hátrányok kompenzálását szolgálja a résztvevő intézmények közti 

együttműködések elősegítésével, egyéni fejlesztési tervek kialakításával, a tanulók egyéni haladásáról 

szóló folyamatos visszajelzésekkel, pályaorientációval. A programban a lemorzsolódási arány jóval az 

országos átlag alattinak mondható. Az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramjának 

célja a természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést 

mutató, legalább 10. évfolyamos középiskolai, szakiskolai tanulók tehetséggondozása. Az alprogram a 

tehetségek szakszerű támogatását vállaló köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok és a 

tehetséget mutató diákok együttműködésére épít.  

 Az egész életen át tartó tanulás támogatása, a tanulás tanulásának támogatása, pályaorientációs 

rendszer kiépítése, életpálya-építési kompetenciák fejlesztése, nem formális és informális oktatási 
lehetőségek bővítése és támogatása, valamint az oktatói és tanulói mobilitás támogatása. A köznevelési 

szakterület fontosnak tartotta, hogy a felismert hiányterületek lefedésére az informális és a nem formális 

keretek közötti tanulást segítő tartalmi és módszertani programokat támogasson, illetve fejlesszen. A 

szakterület három témát határozott meg, amelyek – a Nat. fejlesztési területei, illetve kulcskompetenciái 

között is megjelennek: pénzügyi-gazdasági, valamint a digitális és fenntartható fejlődésre való nevelést, 

szemléletformálást. Az EMMI a 2015/2016-os tanévben már három területen indított el köznevelési 

pilot programokat: a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hetét, vagyis a Pénz7 programot, a Digitális 

Témahetet, valamint a Fenntarthatósági Témahetet. 2017 márciusában jelent meg az EFOP-3.3.5-17. 

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása 

című pályázati konstrukció, amelynek célja a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és 

informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül. Magyarország nemzetközi fejlesztési 

együttműködésére vonatkozó szakpolitikai stratégiájáról és nemzetközi humanitárius segítségnyújtására 

vonatkozó szakpolitikai koncepciójáról (2014-2020) szóló 1182/2014. (III. 27.) Korm. határozat 1.8. 

pontja alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen 

kidolgozta a globális nevelés és Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) ismereteknek a 

formális és nem formális oktatásba történő bevezetésének koncepcióját. 

 A korai iskolaelhagyás csökkentése és a hátránykompenzáció fokozása. A Kormány 2014-ben elfogadta 

a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiát. Az EU 2020 stratégia célkitűzése a 

korai iskolaelhagyás arányának 10% alá történő csökkentése – uniós átlagban. Magyarország 2020-ra 

vállalta az arány 10%-ra való csökkentését. Az Európai Tanács ajánlásainak figyelembe vételével az 

intézkedések hangsúlyos eleme a lemorzsolódás megelőzése (pl. a 2015-ben megvalósult óvodáztatás 

kiterjesztése, lemorzsolódás elleni jelzőrendszer kiépítése). A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói 

csoportok (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet) iskolai sikerességét szolgáló több intézkedés is 

megvalósult az elmúlt időszakban (pl. IPR, Arany János programok, Útravaló ösztöndíjprogramok). Az 

iskolarendszerből végzettség nélkül kikerült fiatalok számára a kompenzációt, az oktatás-képzés 

világába történő visszavezetést szolgáló intézkedések is zajlanak (pl. Híd programok). A lemorzsolódás 

veszélyének időbeni felismerését szolgálja a korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer, amely célja, 

hogy előre meghatározott jelek alapján felhívja a figyelmet a veszélyeztetettségre, amely következtében 

azonnali beavatkozás történhet mind tanulói, mind intézményi (telephelyi) szinten. Tervezett 2016. évi 

felállítása részben valósult meg, a köznevelés információs rendszerbe (KIR) implementálva. A 

tapasztalatok alapján, a jogszabályi változásokat követően lesz lehetőség a végleges jelzőrendszer 

működtetésére. A Kormány 2016-ban elfogadta a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú 

stratégia cselekvési tervet (a továbbiakban: Cselekvési terv). A Cselekvési terv nyolc beavatkozási 
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területet jelöl meg 29 intézkedéssel, amelyek minisztériumok és ágazatok közötti együttműködésben 

valósulnak meg. A köznevelési ágazat által tervezett EFOP konstrukciók szinte mindegyike kapcsolódik 

a végzettségnélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a Cselekvési terv intézkedéseihez. Ezek közül 

kiemelt jelentőségű az EFOP-3.1.2-16 A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás megelőzése érdekében című konstrukció keretében olyan komplex alapprogram kerül 

kidolgozásra, amelynek módszertana segíti a végzettség nélküli iskolaelhagyás hatékony megelőzését. 

Az EFOP-3.1.5-16 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című projekt az 

Oktatási Hivatal vezetésével kiemelten foglalkozik a szegregációval veszélyeztetett és a kiemelten 

hátrányos régiókban működő köznevelési intézményekkel. Az iskolák segítséget kapnak abban, hogy a 

helyi szükségletek feltárását követően olyan intézkedési tervet készítsenek és hajtsanak végre, amivel 

intézményükben csökkenthetik a végzettség nélküli iskolaelhagyást. 

 A nemzetiségi nevelés, oktatás feltételrendszerének folyamatos javítása, fejlesztése. A nemzetiségi 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat az Oktatási Hivatalnak országosan kell megszerveznie. A területi 

alapon megszervezett Pedagógiai Oktatási Központok mellett működő országos hatáskörrel rendelkező 

Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ feladata, hogy a magyarországi nemzetiségi nevelés-oktatás 

számára megszervezze és biztosítsa a nemzetiségi nevelés-oktatás hatékonyságát segítő pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat. Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj célja, a magyarországi nemzetiségekkel 

kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény által felsorolt valamely nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű tanulók támogatása – 

középiskolájuk ajánlása alapján – felsőfokú oktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése. 

A Nemzetiségi taneszköz-fejlesztés a TÁMOP 3.4.1.A-11/2. „Nemzetiségi tanulók nevelésének és 

oktatásának segítése” című pályázat keretében történt, amely során a nemzetiségi nevelés-oktatás 

tanulói, tanári eszközeinek a fejlesztésére, pedagógus-továbbképzések kidolgozására került sor. A 

pályázat keretében tankönyvek, munkafüzetek, szemléltető eszközök, mérőeszközök, digitális 

tananyagok, pedagógus-továbbképzési programok és a nemzetiségi óvodai nevelést segítő módszertani 

anyagok fejlesztésére nyílt lehetőség. 

 A köznevelésben kutatási eredmények, módszerek megismerése, alkalmazása, amelyek komplex, 

integrált kezelési módok a leszakadó térségek, társadalmi rétegek integrációjának segítésében, ennek 
figyelembe vétele a térségi szereplők intézményfejlesztése, együttműködése során. A köznevelésben a 

TÁMOP 3.1.1. keretében születtek olyan kutatási eredmények, amelyek az iskolák szakmai munkájának 

támogatása céljából komplex nevelési-oktatási programok kidolgozását eredményezték, valamint a 

köznevelés rendszerében – elsősorban tanórán kívüli foglalkozások körében – fellelhető jó gyakorlatok 

gyűjtése és közzététele is megtörtént. Ezen új módszerek kidolgozása, valamint a jó gyakorlatok 

megismerése, kipróbálása, komplex, integrált kezelési módokat nyújtanak a leszakadó térségek, 

társadalmi rétegek integrációjának segítésében. A hátránykompenzáció lehetőségének és terepeinek 

vizsgálata során hiánypótló fejlesztésként készült el az oktatásstatisztikai adatok térképes, táblázatos, 

illetve grafikonos megjelenítésére szolgáló EDUMAP alkalmazás, mely interaktív kezelőfelületen 

biztosítja az adatok gyors és felhasználóbarát hozzáférését. 

 Szükséges az egyénre szabott, differenciált képességfejlesztést és az alapkészségek fejlesztését elősegítő 

tartalmi és módszertani megújulás kiterjesztése, az oktatási intézmények esélyteremtő, 

hátránykompenzáló szerepének megerősítése és a tanulók közötti korai szelekció visszaszorítása 

(minden intézményfenntartó esetében). A nemzetközi példák azt mutatják, hogy az esélykülönbségek 

csökkentésének egyik hatékony eszköze a komprehenzív általános iskola, illetve a minél későbbi 

szelekció. Mivel az iskolától elidegenedett fiatalok személyisége jellemzően instabil, ezért fontosak az 

olyan programok, amelyek a személyiség megerősítésére, az önbizalom növelésére és az önismeret 

fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetnek; nem hagyományos pedagógiai módszereket alkalmaznak; kis 

csoportban foglalkoznak a tanulókkal és beépítik a pályaorientációs tanácsadást is a „tananyagba”. A 

korábban említett Komplex Alapprogram olyan elvek és módszerek együttese, melynek középpontjában 

a tanulók komplex személyiségfejlesztésére fókuszáló tanulástámogató alapmódszerek állnak. A 

módszertani megújítást támogatják a korábban említett témahetek, tanórán kívüli programok és 

megszervezett tematikus táborok. Az alapkészségek fejlesztését elősegítő tartalmi és módszertani 

megújulás kiterjesztését több EFOP projekt is szolgálja. 

 Szükséges a hozzáférhető oktatási szolgáltatások minőségében meglévő különbségek csökkentése, 

továbbá a roma tanulók szegregált oktatása elleni fellépés és az indokolatlan fogyatékossá minősítések 
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visszaszorítása egyaránt. Az előző pontban hivatkozott EFOP projektek a hozzáférhető oktatási 

szolgáltatások minőségében meglévő különbségek csökkentését is támogatják. A roma tanulók 

esélyegyenlőségéhez járul hozzá az alábbi három projekt is. Az EFOP-3.1.8-16 Együtt, testvérként – 

iskolaközi szemléletformáló program című konstrukció célja a különböző társadalmi hátterű tanulók 

közti kapcsolat létrehozásának elősegítése, mely hosszú távon is hozzájárul a kapcsolati tőke 

kialakításához és már a gyermekkorban elindulhat a társadalmi felelősségvállalás fontosságának 

előtérbe helyezése. A program az országhatáron és a Kárpát-medencén belüli, valamint nemzetközi 

(Európai Unió belüli) testvériskolai kapcsolatok kialakításával, közös programok megvalósításán 

keresztül járul hozzá a tanulók kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) 

fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. Az EFOP-3.1.9-16 Iskolapad újratöltve – Második esély 

programok támogatása című konstrukció célja a középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles 

koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, ezáltal számukra érettségi 

bizonyítvány, és/vagy szakképesítés megszerzésének támogatása. A program további célja a korai 

iskolaelhagyók oktatásba, képzésbe való visszalépésének segítése, továbbá a hiányzó képesítés 

megszerzésének támogatása. Az EFOP-3.1.10-16 Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő 

kezdeményezések támogatása konstrukció célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerezni 

kívánó hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése, továbbá a felsőoktatásba vezető út 

megerősítése. A program a köznevelési intézményeket támogatja annak érdekében, hogy a hátrányos 

helyzetű tanulóikat segítsék a középiskola sikeres elvégzésében és a felsőoktatásba történő 

továbbtanulásban. Ennek érdekében az iskolától elvárja a befogadó intézményi légkör kialakítását, a 

befogadást segítő esélyteremtő tanulásszervezés alkalmazásának támogatását, valamint a hátrányos 

helyzetű tanulók tanulási útjának, személyiségfejlődésének nyomon követését. 

 Digitális kompetenciák, digitális írástudás fejlesztésére irányuló intézkedések. A 2014-2016-os 

időszakban uniós forrásokból még zajlottak informatikai eszközök beszerzései a köznevelési 

intézmények számára. A Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra 

Operatív Program keretében közel 50 ezer informatikai eszközt (számítógép, notebook, táblagép, 

projektor, digitális taneszközök) kaptak az érintett köznevelési intézmények, amelyek közvetlenül 

hasznosíthatók a szaktárgyi oktatásban. A köznevelési ágazat a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

csökkentését és a digitális kompetenciák fejlesztését egyszerre szolgáló országos szintű beavatkozásként 

a Digitális Nemzet Fejlesztési Programhoz (a továbbiakban: DNFP) csatlakozva hajt végre informatikai 

eszközbeszerzéseket is magában foglaló fejlesztéseket, hogy szélesedjen, és minőségileg javuljon az 

állampolgárok, a köznevelési intézményekben tanuló gyermekek elektronikus szolgáltatásokhoz való 

hozzáférési lehetősége, illetve az e-szolgáltatások igénybevételének aránya növekedjen a köznevelési 

intézmények esetében. A DNFP köznevelést érintő területe kapcsán a „Digitális Nemzet Fejlesztési 

Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításához szükséges források 

biztosításáról szóló 1854/2014. (XII. 30.) Korm. határozat előírja, hogy először Nyíregyháza város és 

Nyíregyházi járás területén pilot projekt keretében valósuljon meg a fejlesztés. Emellett szintén hazai 

költségvetési forrásból elkészült az általános iskolai nyelvoktatást segítő, heterogén tanulói csoporton 

belül, digitális környezetben használható nyelvoktató program angol és német nyelvekre. A Digitális 

Jólét Programról (DJP) szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat felhívta a DJP-vel kapcsolatos 

kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost, hogy – a 

szükséges tárcaközi egyeztetések mellett – készítse el a Digitális Oktatási Stratégiát (a továbbiakban: 

DOS). A stratégiaalkotás legfontosabb célja az volt, hogy az ágazati stratégiákkal és szakmai 

célkitűzésekkel összhangban az oktatási rendszer minden szintjén megteremtse a digitális írástudás 

tényleges elterjesztésének lehetőségét, hozzájárulva Magyarország versenyképességének növeléséhez. 

A 2016-ban elfogadott DOS a teljes magyar oktatási-képzési rendszerre kiterjed. A digitális készségek 

mérhetőek, de egyelőre mégsem jött létre Magyarországon a digitális készségek mérésére alkalmas, 

általánosan használható keretrendszer, amely lehetővé tenné a digitális készségek meglétének, vagy 

hiányának megállapítását. A digitális kompetenciák fejlesztésének a DOS prioritásokat határoz meg, 

amelyek korábbi mérések eredményeire épülnek. A 2016-os helyzetkép feltárásában segítséget nyújtott 

a Nemzeti Oktatási Technikai Felkészültségi Felmérés (NET-R), amely a köznevelési intézmények 

informatikai infrastrukturális ellátottságát és a digitális oktatás helyzetét mérte fel. A DOS-ban 

megfogalmazott intézkedések megvalósulása érdekében a köznevelési ágazat által tervezett – részben az 

EFOP keretében, részben nemzeti költségvetési forrásból megvalósítandó – fejlesztések között központi 
helyet foglal el a digitális kompetenciák fejlesztésének köre. 
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Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 A társadalmi és a területi különbségek mérséklése. Elsődleges prioritásként jelenik meg az ágazat 

minden stratégiai dokumentumában a köznevelés komplex, integrált szemléletű fejlesztése, a leszakadó 

térségek, társadalmi rétegek integrációjának segítésében. A tanügyigazgatás terén a KLIK 2013. évi 

létrehozása volt az elmúlt évek legnagyobb horderejű ágazatot érintő változása, amely kihatott a 

vizsgálat tárgyát képező (2014-2016) időszak folyamataira is. A KLIK létrehozásának elsődleges célja a 

finanszírozási problémák rendezése volt, az intézmények közötti nagymértékű infrastrukturális és 

teljesítménybeli területi különbségek felszámolása, a minden igénybevevőnek azonos, jó színvonalú és 

egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatás biztosításának megteremtése. A 2016-ban meghozott – a 

Köznevelési Kerekasztal ajánlásait figyelembe vevő – döntés értelmében a 3000 fő feletti 

önkormányzatoktól is átkerültek a működtetői feladatok a tankerületekhez. 

 A területi különbségekből fakadó hátrányok kompenzálása és a korai iskolaelhagyás csökkentése 

érdekében az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. A köznevelés a szabályozók, az oktatási rendszer és 

a nevelési-oktatási intézmények fejlesztésével segíti elő a szegregált területek kialakulásának 

megelőzését, a kialakult különbségek hatékony kezelését. 

 Az alapfokú oktatás ellátási problémái egyrészt az aprófalvas térségekben jelentkeznek, a csökkenő 

gyereklétszám miatt egyre nehezebb az óvodák, általános iskolák fenntartása. Ugyanakkor különösen a 

magas arányú roma népességgel jellemezhető vidékies térségekben a növekvő mennyiségi igény, illetve 
a gyermekek társadalmi integrációjával összefüggő szocializációs feladatok kielégítése jelent kihívást. 

A romák alulképzettsége és a magas gyermekszám miatt különös figyelmet szentel az ágazat az oktatás 

mennyiségi és minőségi fejlesztésére. A cél megvalósítása, mi szerint történjen meg a roma gyermekek 

minél szélesebb körű, minél korábbi bevezetése az oktatási rendszerbe, a 3 éves kortól kötelező 

óvodáztatással már elkezdődött. Az iskolai lemorzsolódás csökkentése vagy az oktatási rendszerből idő 

előtt kimaradt fiatalok iskolarendszerű képzésbe való visszavezetése érdekében folytatjuk a tanoda és a 

„második esély” típusú programokat, forrásokat biztosítunk az alapkompetencia-fejlesztő informális és 

nem formális tanuláshoz. A területi különbségek, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek mielőbbi felzárkóztatásának csökkentését eredményesen szolgálja a 3 éves kortól 

kezdődő kötelező óvoda bevezetése. Az intézkedésnek a várakozások szerint fontos szerepe lesz a 

társadalmi különbségekből adódó hátrányok kompenzálásában, megszüntetésében. Ehhez kapcsolódóan 

érdemes megemlíteni a Híd programok 2015. évi módosításával bevezetett, 2016 szeptemberében 

elindított Szakképzési Hídprogramot is, amely szintén az esélyteremtést segíti. 2016-ban született meg a 

döntés - új alapokra helyezetten - az új Nat kidolgozásáról, amely az óvodától a középiskola végéig tartó 

átfogó és fokozatos kompetenciafejlesztést biztosítva segítheti majd az egyéni adottságokhoz igazodó 

hatékony oktatási keretek megteremtését, azonos feltételeket teremtve a hátrányos térségekben tanulók 

számára is a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre. 

 A térségek önmagukra találásának, fejlődési lehetőségeik felismerésének legjobb eszköze a helyi 

identitást és hagyományokat is erősítő térségi oktatás és tehetséggondozás. Szintén prioritást kapott az 

elmúlt időszakban, és továbbra is a szülők és az iskola közötti együttműködés javítása, a gyermekek 

iskolai sikerességét támogató társadalmi környezet kialakítása. Ez megmutatkozik az uniós projektekhez 

készített szakmai koncepciókban. 

 A középiskolai ellátás hiányos kapacitásainak, infrastrukturális (különösen az infokommunikációs 

infrastruktúra) feltételeinek, a továbbtanulásra való felkészítés hatékonyságának javítása elsősorban a 

külső és belső perifériákon, illetve az elmaradott térségekben. A digitális írástudatlanság felszámolása a 

lakosság körében - különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre, kistelepülésen élőkre - teendőket ró a 

köznevelés számára, hiszen a digitális világban való jártasság versenyképesebb munkaerőt, igényesebb 

fogyasztót jelent, amelynek eredményeként a nemzetközi vállalkozások számára Magyarország újra 

vonzóvá válhat. A digitális kompetenciák fejlesztésének prioritása nem csak a tanulók esetében, hanem 

a pedagógusok továbbképzésénél is intézkedéseket generált. A digitális jártasság fejlesztése a 

köznevelési intézmények szélessávú internet hozzáférésével valósulhat csak meg, ami részben 

megkezdődött. Az oktatás támogatása érdekében az intézmények IKT eszközei folyamatos fejlesztése 

szükséges, az ágazat tervezi bővíteni a megoldásokhoz való hozzáférést, és támogatja az alkalmazások 
használat-orientált megjelenését. A Vodafone Digitális Iskola Program célja mobil digitális eszközök 

biztosítása a hátrányos térségekben. A program által biztosított és a rendelkezésre álló eszközöket a 
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pedagógusok mind a tanórákon, mind a felkészülésben, valamint az értékelésben magabiztosan 

használhassák. A minta programban részt vevő nyolc Csongrád megyei iskolának és a Komplex 

Instrukciós Program (KIP) módszertant alkalmazó további 17 iskolának 1300 db táblagép került 2016. 

január-március között kiszállításra. A „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú 

kísérleti alprogramjának megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1854/2014. (XII. 30.) 
Korm. határozat előírja, hogy először Nyíregyháza város és a Nyíregyházi járás területén minta projekt 

keretében valósuljon meg a fejlesztés. Központi költségvetési forrásból 13 nyíregyházi és Nyíregyházi 

járási általános iskola közel 900 laptopot kapott 2016. szeptemberben. A Kormány az MVP keretében 

2015. május 26. napján együttműködési megállapodást kötött Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával. Az együttműködés keretében a középfokú oktatási intézmények megfelelő 

elhelyezését, korszerű képzési körülményeket biztosító, a művészeti és sport funkciókat is integráló 

Campus kialakítása előkészítésére vonatkozóan határoz meg feladatot. A fejlesztés a köznevelési 

infrastruktúra korszerűsítése, a minőségi oktatási környezet kialakítása mellett a magas színvonalú 

középfokú képzés helyben történő biztosítását és elérhetőségét jelenti, mely a székesfehérvári 

gazdálkodó szervezetek igényeihez igazított versenyképes tudást és a műszaki továbbtanuláshoz 

megfelelő alapokat kínálva járul hozzá a gazdaság fejlesztéséhez, versenyképessége megőrzéséhez. 

3.5.2 Szakképzés és felnőttképzés 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A szakképzési rendszer átláthatóságának és kontrollálhatóságának biztosítása, az adminisztrációs 
terhek csökkentése. A szakképesítések szakmai tartalmának és a képzési időknek rendszeres 

felülvizsgálata, a munkaerő-piac igényeinek és visszajelzéseinek felhasználásával.2015 februárjában 

elfogadásra került a „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című koncepció. A koncepcióban 

meghatározott, a szakképzéshez szélesebb hozzáférést biztosító, a hatékonyabb szakképzési 

intézményrendszert megvalósító, továbbá a duális képzés kiterjesztését szolgáló feladatok végrehajtása 

érdekében 2015. első félévében módosult a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény is. 2015 második félévében megkezdődött az 

állam által elismert szakképesítéseket tartalmazó Országos Képzési Jegyzék (OKJ) felülvizsgálata és 

átfogó tartalmi fejlesztése a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) koordinálásával, majd 2016 

elején sor került annak módosítására is. Szakértői javaslatok alapján az egyes ágazatokban 

meghatározásra kerültek az új szakgimnáziumokban a szakmai érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítések, továbbá számos, a gazdaság szereplői (pl. AUDI, Bosch, MÁV, 

Siemens) által javasolt új szakképesítés/módosítás jelent meg az átalakított jegyzékben.. 

Általánosságban 10-20%-kal csökkentek az egyes szakképesítések felnőttképzési időtartamai, új rész-

szakképesítések jelentek meg a rövidebb ciklusú képzések megvalósulásának elősegítése érdekében és 

bővült a speciális szakirányú tudást biztosító szakképesítés-ráépülések száma is. 

 A TISZK rendszer értékelése, a szükséges változtatások, átalakítások előkészítése, megkezdése. A térségi 

integrált szakképző központ (a továbbiakban: TISZK) a szakképzési feladatellátás olyan 

együttműködési rendszere, amelynek feladata volt az állami és önkormányzati feladatellátásban a 

szakképzés térségi feladatainak összehangolása, a képzés és forrásfelhasználás hatékonyságának 

növelése, a szakképzési feladatellátás optimalizálása, a párhuzamos képzések és fejlesztések 

kiküszöbölése, valamint a munkaerő-piaci igények iskolai rendszerű szakképzésben való érvényesítése. 

A 2014-2016. közötti időszakban a TISZK-ek már csökkenő létszámmal e feladataikat alapvetően 

teljesítették. A szakképzési centrumok, mint központi költségvetési szervek 2015. július 1-jével a 

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által történt megalapításával a TISZK-ek által ellátott 

szakmaszerkezeti, forrásfelhasználásra vonatkozó és összehangolási feladatok a szakképzési centrumok 

kiemelt feladatai közé kerültek, így a TISZK-ek alapításkori, több mint egy évtizedes funkciója 

okafogyottá vált. 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben a duális képzés elterjesztése, a feltételrendszer biztosítása, a 

gyakorlati képzés hatékonyabbá tétele. Hatékony pályakövetési rendszer szolgáltasson adatokat a 
rendszer önfejlesztéséhez, a munkaerő-piaci igények kielégítéséhez. A szakképzési törvény módosítása 

keretében a duális képzés kiterjesztésének és megerősítésének érdekében került bevezetésre a kamarai 

garancia intézménye, amely a duális képzésben részt vevők számát növelheti azzal, hogy a gyakorlatuk 

során a lehető legtöbb tanulót valós gazdasági munkakörnyezetbe helyez, ezáltal elősegítve a munkaerő-
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piaci igényeknek minél jobban megfelelő szakemberek képzését. Lehetővé vált a duális szakképzés 

alapját jelentő tanulószerződés felnőttoktatásban történő megkötése is. Az állam emellett 

adókedvezményekkel és más támogatásokkal is ösztönzi a vállalatokat, hogy minél nagyobb részt 

vállaljanak a fiatalok gyakorlati oktatásából. 2016. január 1-től további új támogatási lehetőségek 

kerültek bevezetésre a szakképzési hozzájárulási rendszerben a gazdálkodó szervezetek ösztönzésére, 

támogatására (gyakorlati képzés folytatásához szükséges beruházási költségek elszámolásának 

lehetősége, a szakképzési hozzájárulási kötelezettségnek a kkv-k esetén a képzésben részt vevő oktatók 

bérköltségének bizonyos részével történő csökkentése). E további támogatások bevezetésével a 

gazdálkodó szervezetek akár 1 millió Ft/tanuló/tanév-et meghaladó összeget fordíthatnak a gyakorlati 

képzésre, amely a gyakorlati képzésbe bekapcsolódást ösztönző hatással bír. A köznevelési, a 

szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország 

Digitális Oktatási Stratégiájáról szóló 1536/2016. Korm. határozat 12. pontjában foglaltak szerint az 

oktatási intézmények és a pedagógusok adminisztrációs terheinek csökkentése, valamint a tanulási 

életút nyomon követhetőségének biztosítása érdekében a Kormány elrendeli az elektronikus oktatás-

adminisztrációs szolgáltatások körének kibővítését, a tanulói életút szempontjából meghatározó 

adatbázisok összekapcsolását. Az évenként kiadásra kerülő szakmaszerkezeti döntések, a beiskolázási 

keretszámok meghatározása segíti a gazdaság munkaerő igényeinek közvetlen érvényesítését a 

szakképzés rendszerében. 

 Mindenki által hozzáférhető, hatékony pályaorientációs rendszer, amely elősegíti a munkaerő-piac és az 
egyén számára is megfelelő korai pályaválasztást, csökkentve a lemorzsolódást és a pályakezdők 

munkanélküliségét. Az európai uniós forrásból 2012 és 2015 között megvalósított, TÁMOP-2.2.2-12/1 

„A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt a 

pályaválasztók és a pályamódosítók szakmai támogatását célozta meg, valamint olyan szolgáltatói és 

információs eszközrendszert épített ki, amely elősegíti az egyének optimális képzési és munkavégzéssel 

kapcsolatos döntéseit. Az országos pályaorientációs rendszer kialakításának legfőbb alapelvei között 

szerepelt a mindenki számára elérhető, egységes színvonalú életpálya-tanácsadási szolgáltatások 

biztosítása. A Nemzeti Pályaorientációs Portál és a teljes nemzeti pályaorientációs rendszer a TÁMOP-

2.2.2-12/1 kiemelt projekt fejlesztési eredményeként újult meg és vált szélesebb körben hozzáférhetővé, 

valamint a projekt képzési tevékenysége biztosította csaknem 3700 hazai szakember számára a portál 

eszközrendszerének elsajátítását. A képzett szakemberekkel, a hálózati működés megszervezésével és 

az online eszközökkel támogatott pályaorientációs rendszer az érintettek munkaerő-piaci esélyeinek 

javítását, valamint az oktatási, képzési rendszer hatékonyabb működését hivatott támogatni. A Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: MKIK) szak- és felnőttképzéshez kapcsolódó feladatai 

évről évre a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze finanszírozásával valósulnak meg. Az 

MKIK feladatai körében minden évben szervez cég- üzem- és tanműhely-látogatásokat, felkeresik az 

általános iskolákat és pályaorientációs rendezvényeket szerveznek, valamint az évente megrendezésre 

kerülő Szakma Sztár Fesztivál keretében zömében pályaválasztás előtt álló általános iskolás diákok 

látogatását biztosítják az immár 46 szakmát összefogó szakmai versenyen, mindezzel elősegítve a 

megfelelő korai pályaválasztást. Az általános iskolai korai pályaorientáció részeként a szakképzési 

centrumok bevonásával 2016 tavaszán először került megrendezésre a Szakmák éjszakája elnevezésű 

országos rendezvénysorozat, amely 700 vállalat bevonásával, 400 iskolában 3500 program mellett 

40.000 látogatót vonzott. A rendezvénysorozat a következő években is állandó része lesz a szakképző 

iskolák népszerűsítésének, mert a legjobb ösztönzés a fiatalok számára a leendő munkahely, a 

tevékenységi kör és a szakmai elvárások nyílt bemutatása. A váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést 

Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1290/2016. 

(VI. 13.) Korm. határozatban foglaltak szerint kialakításra kerül egy többfunkciós fejlesztést biztosító, 

pályaorientációs központ és munkaképesség-vizsgáló állomás, illetve tudományos kutató- és 

módszertanfejlesztő központ. 

 Az általános iskolákban a sikeres szakiskolai képzés elősegítése érdekében a közismereti tárgyak 

megfelelő színvonalú elsajátítása, a rászoruló tanulók esetében a HÍD programban való részvétel 

biztosítása. 2016. szeptember 1-jétől az NGM felelősségi körébe került át a megújult két évfolyamos 

Szakképzési Hídprogram, amely a lemorzsolódó vagy már lemorzsolódott fiatalok számára nyújt 

alternatív tanulási lehetőséget. Ilyen formán a korábban végzettség nélkül lemorzsolódó tanulók is 

szakképzettséget szerezhetnek, visszatérhetnek a képzési rendszerbe. A Szakképzési Hídprogramban 
részt vehet az is, aki már nem tanköteles és a képzésbe való belépés időpontjáig legfeljebb a 

huszonharmadik életévét töltötte be. A Szakképzési Hídprogramban résztvevő tanulók havi 
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ösztöndíjban is részesülnek, míg a pedagógusok a HÍD osztályokban tanított óraszámuktól függően 

pótlékra is jogosultak lehetnek. Ezzel számottevő mértékben csökkenthető az eddig szakképzettség 

nélkül lemorzsolódott fiatalok száma, javulhat a szakképzésbe visszatérés esélye. 

 Hatékony és rugalmas szakképzési rendszer, amely mind a kibocsátás szerkezetében, mind a képzések 

tartalmában és minőségében megfelel a munkaerő-piac igényeinek. A szakképző iskolákat érintő 

jelentős fenntartói és intézményi struktúraváltozást hozott az, hogy 2015. július 1-jével a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtól (KLIK) az NGM fenntartásába került át több mint 303 köznevelési 

intézmény, melyek országos szinten 44 szakképzési centrumba szerveződtek és a 2015/2016 tanévben 

már lényegében ezen új intézmények keretei között indult el az iskolai rendszerű szakképzés túlnyomó 

része. A köznevelési törvény módosításával a nappali rendszerű iskolai oktatásban való részvétel felső 

életkori korhatára a korábbi 21 évről 25 évre emelkedett. A szakképzés rendszeréhez történő szélesebb 

körű hozzáférést segíti, hogy 2015 szeptemberétől az első államilag támogatott szakképesítés 

megszerzése mellett a második szakképesítés megszerzése is ingyenessé vált. A szakképzést érintő 

legfontosabb változások közé tartoznak a szakképző intézmények képzési szerkezetének strukturális 

változásai, amelynek értelmében a 2016/2017 tanévtől a szakközépiskolák szakgimnáziummá, míg a 

szakiskolák szakközépiskolává alakultak át. A képzési struktúra átalakításával lehetővé vált, hogy mind 

a szakgimnáziumi, mind pedig a szakközépiskolai képzés érettségi végzettséget és szakmai végzettséget 

(szakképesítés megszerzése) is egyaránt nyújtson, ezzel is elősegítve a munkaerőpiacra történő sikeres 

belépést, illetve továbbtanulási szándék esetén a felsőfokú tanulmányok megkezdését. A 

szakgimnáziumban a 12. évfolyamon az érettségihez kapcsolódóan szakképzettség is elérhető lesz, 

amelyet követően további 1 év alatt technikusi végzettség szerezhető. A szakközépiskolák esetében a 3 

éves szakmai képzés után 2 év alatt lehetőség nyílik az érettségi végzettség megszerzésére. Az új 

megoldással megszűnik a korábbi szakiskola – továbbtanulás szempontjából – zsákutcás jellege. 

 Az első iskolai rendszerű szakképzésben legyen hangsúly a szakmai kompetenciákon kívül az alap- és 

kulcskompetenciák fejlesztésén – ide értve legalább egy idegen nyelv ismeretét –, ezzel csökkentve a 
lemorzsolódást és a korai iskolaelhagyók számát, valamint megalapozva az életen át tartó tanulást, a 

szakmai és kulcskompetenciák további fejlesztését. A 2016 szeptemberétől a szakképzési centrumok 

képzési és szolgáltató központokká alakultak át, ahol új lehetőségek nyíltak a szakmai tudás elsajátítása 

mellett az idegen nyelvi és az informatikai tudás bővítésére is. Az OKJ felülvizsgálata és átfogó tartalmi 

fejlesztése során szinte minden szakterülethez kapcsolódóan hasznos ismereteket adó - vállalkozási, 

informatikai (30%), nyelvi kompetenciákat (60%) fejlesztő - két új szakképesítés-ráépülés került az 

OKJ-be. Emellett az egyre nagyobb számban telepített szolgáltató központok, a dinamikusan fejlődő 

shared service center (az üzleti folyamatok dinamizálása komplex, akár határokon is átnyúló szolgáltató 

központok kialakításával) iparág hazai elterjedéséhez, munkaerő-piaci igényeinek kielégítésére és 

támogatására jelent meg az OKJ-ban új szakképesítésként az Üzleti szolgáltatási munkatárs és az 

Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző szakképesítés. Az egész életen át tartó tanulásra 

vonatkozó szakpolitika keretstratégiájának 2014–2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről szóló 

1705/2016. (XII. 5.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak szerint elő kell segíteni a 

kulcskompetenciák fejlesztését szem előtt tartó új tanítási, tanulási kultúra meghonosodását, a 

végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését segítő elemek megerősítését és a gyakorlatba történő 

beépítését a tanárképzésben, a pedagógus-továbbképzésben, és a gyermeknevelésben, a szakképzésben, 

felnőttképzésben érintettek képzésének a segítségével, az újabb tanári szakképzettség megszerzésének, a 

szakmai fejlődés lehetőségeinek támogatásával, a szakképzés és felnőttképzés minőségének és 

tartalmának fejlesztésével. 

 Változatos módszertani eszköztár használata és magas szakmai színvonal elérésének segítése a 

szakképzésben pedagógusként, oktatóként résztvevő valamennyi szakembernél. A 2012 és 2015 közötti 

időszakban a szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése elnevezésű, 

TÁMOP 2.2.1-12/1 kiemelt projekt keretében megvalósult az ágazati és ágazaton kívüli szakmai 

érettségi vizsgakövetelmények fejlesztése, a minta feladatsorok és javítási-értékelési útmutatók 

kidolgozása, illetve a szakképzési kerettantervek implementációjának támogatásához és alkalmazásához 

módszertani segédletek készültek, amelyek segítik a pedagógusok magas színvonalú és változatos 

módszertani eszköztár használatát. A köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési 

rendszer digitális átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról szóló 1536/2016. 

Korm. határozat 2. pontjában foglaltak szerint az oktatás digitális megújítása érdekében létre kell hozni 

a Digitális Pedagógiai Módszertani Központot, amely kidolgozza a tanulókra, a pedagógusokra, az 
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intézményvezetőkre és valamennyi oktatási intézménytípusra vonatkozó digitális kompetencia 

követelmények keretrendszerét és mérési-értékelési eszközeit, illetve a stratégia keretében 

megvalósítandó fejlesztéseket beválás-vizsgálatokkal megalapozó pilot programokat kell indítani. 

Emellett a Korm. határozat 5. pontjában foglaltak szerint a digitális pedagógia gyakorlati 

alkalmazásának támogatása érdekében a köznevelési és szakképzési intézményekben a pedagógusok 

munkáját IKT pedagógiai asszisztenseknek kell támogatniuk, továbbá minden köznevelési és 

szakképzési intézményben elérhető rendszergazdai szolgáltatást kell biztosítani. 

 A felnőttképzés rendszerszintű fejlesztése, minőségének és tartalmának javítása, amelynek fő célja, hogy 

a felnőttképzés jobban megfeleljen a munkaerő-piac valós követelményeinek, igényeinek, valamint, hogy 
a képzésből kikerülők az iskolai rendszerű szakképzéssel egyenértékű, a gazdaság igényeinek megfelelő, 

szakmai tudással, kompetenciákkal rendelkezzenek. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 

és kapcsolódó végrehajtási rendeletei teljesen új alapokra helyezték az iskolarendszeren kívüli képzések 

szabályozását. Mindezen – már az előző kormányzati ciklusban hatályba lépett - intézkedések arra 

irányultak, hogy a felnőttképzésben résztvevők magasabb színvonalú és a munkaerőpiac igényeihez 

jobban igazodó tudást szerezzenek. Ezáltal már könnyebben helyezkedhetnek el olyan munkahelyen, 

amely megfelelő jövedelmet biztosít számukra. Adott képzésben megszerzett bizonyítvány 

egyenértékűvé vált az iskolai rendszerben szerzett szakképesítésével, növekedett a támogatott képzések 

munkaerő-piaci eredményessége, a felnőttképzésben (szak) képzettséget szerzettek elhelyezkedési 

aránya. Az új szabályozásnak köszönhetően az OKJ szerinti, a nyelvi, illetve az egyéb támogatott 

képzések legfontosabb indikátorainak megfelelő bontásban történő összesítése és nyilvánosságra 

hozatala tájékoztatást ad e képzésekben érdekeltek számára. Az egyéb szakmai és nyelvi képzések 

egységes követelményrendszerének bevezetése biztosítja, hogy a felnőttképzés tartalmilag is 

szabályozottabbá és átláthatóbbá vált, illetőleg az OKJ-ba tartozó és az egyéb szakmai képzések, 

valamint a nyelvi képzések minősége és követelményrendszere konvergált egymáshoz. 

 A megfelelő minőség biztosítása érdekében fontos olyan követelményrendszer kidolgozása és 

bevezetése, amelynek révén a minőségi oktatást biztosítani nem tudó intézmények élettere megszűnik. A 

2012 és 2015 közötti időszakban a szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának 

fejlesztése elnevezésű, TÁMOP 2.2.1-12/1 kiemelt projekt keretében 552 db kerettanterv készült el és 

jelent meg NGM rendeletben, illetve az Nemzeti Munkaügyi Hivatal közleményében, amely szakmai 

dokumentumok a 2013/2014-es tanévtől 2016 szeptemberéig voltak érvényben. A szakképzési 

kerettantervek használata az iskolai rendszerű szakképzés tekintetében kötelező. Bevezetésük 

támogatására 67 db módszertani útmutató készült el. A kerettantervek iskolai bevezetését támogató 

felkészítéseken 473 fő intézményi szakember vett részt 2015 októberében. 

 A távoktatást szükséges hatékonyabbá tenni és kiterjeszteni, beépíteni az egész életen át tartó tanulási 

folyamatokba. Az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó szakpolitika keretstratégiájának 2014–2020 

évekre vonatkozó cselekvési tervéről szóló 1705/2016. (XII. 5.) Korm. határozat 4. pontjában foglaltak 

alapján a Kormány a nem formális és informális, valamint a rugalmas tanulási, főként a munkahelyi 

tanulás lehetőségeinek bővítése érdekében – összhangban Magyarország Digitális Oktatási 

Stratégiájával – úgy határoz, hogy bővíteni szükséges az egész életen át tartó tanulást megalapozó 

tevékenységek, programok, az e-tanulás, a távoktatás és a munkahelyi tanulás lehetőségeit. A 

köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és 

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról szóló 1536/2016. Korm. határozat 10. pontjában 

foglaltak alapján a Kormány a digitális gazdaság, illetve a digitális ipar fejlesztését szolgáló 

kormányzati programok (Ipar 4.0, Irinyi Terv, Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája) 

munkaerőigényének biztosítása érdekében a hagyományos képzési formákon túlmutató programokat 

indít, amelyek már rövidtávon is csökkentik az informatikai vállalkozások és a digitális gazdaság 

fejlődését veszélyeztető munkaerőhiányt. 

 A szakképzési és felnőttképzési rendszeren belül olyan programokat kell indítani, amelyek támogatják a 

fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek képzését nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésük 

érdekében. A szakképzés rendszeréhez történő szélesebb körű hozzáférést segíti, hogy 2015 

szeptemberétől az első államilag támogatott szakképesítés megszerzése mellett a második szakképesítés 

megszerzése is ingyenessé vált. A második szakképesítés megszerzésére irányuló képzést a halmozottan 

hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók nappali oktatás munkarendje szerint is 

elvégezhetik. A váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához 
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szükséges egyes intézkedésekről szóló 1290/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban foglaltak szerint 

kialakításra kerül egy többfunkciós központ, amely a hazai palettán hiánypótló intézmény lesz, egy 

országosan egységes intézményi hálózat első tagja, mely fogyatékos tanulók, fiatalok munkaerő piaci 

elhelyezkedését segíti. A köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer 

digitális átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról szóló 1536/2016. Korm. 

határozat 13. pontjában foglaltak alapján a Kormány elrendelte az esélyteremtés érdekében az 

elektronikus szolgáltatások és a digitális tananyagok akadálymentesítését, a fogyatékossággal élő 

tanulók számára a megfelelő digitális eszközök biztosítását az oktatás-nevelési feladatot ellátó 

intézményekben, illetve a fogyatékossággal élőket tanító pedagógusok felkészítését a digitális eszközök 

használatára. Az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó szakpolitika keretstratégiájának 2014–2020 

évekre vonatkozó cselekvési tervéről szóló 1705/2016. (XII. 5.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltak 

alapján a Kormány a hátrányos helyzetű személyek életesélyeinek javítása érdekében úgy határozott, 

hogy támogatni szükséges a tanulás eszközrendszere által komplex programokba ágyazott 

intézkedéseket, a szegregált élethelyzetek felszámolására irányuló komplex programokat, valamint a 

lemorzsolódást csökkentő programokat. Emellett a Korm. határozat 2. pontjában foglaltak alapján a 

Kormány elrendeli a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű – beleértve a roma származású és 

megváltozott munkaképességű – személyek foglalkoztathatóságának az egész életen át tartó tanuláshoz 

szükséges kulcskompetenciák fejlesztését támogató képzésekkel, munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz 

való hozzáférésük biztosításával történő javítását. 

 Tehetségsegítő programokon keresztül a manuális tehetség megbecsülésének javítása: az Arany János 

Tehetséggondozó Program célja a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben került megállapításra. Az 

Arany János Tehetséggondozó Program célja esélyt teremteni a felsőoktatásba történő bejutásra 

azoknak a hátrányos helyzetű tanulóknak, akik az Arany János Tehetséggondozó Programban való 

részvétel nélkül nem vagy csak aránytalan nehézséggel kezdhetnék meg tanulmányaikat a 

felsőoktatásban. A 2015. július 1-jétől a KLIK-től az NGM által átvett köznevelési intézmény még a 

KLIK fenntartásában kezdte meg a Program megvalósítását, melyet a fenntartóváltást követően is 

folytat. 

 A nem-formális pedagógia módszertanára épülő képzések, az önművelésre, az önképzésre, a közös 

tanulási-tanítási folyamatokra épülő, a kulturális és közösségi művelődés intézményrendszere által 
életre hívott és támogatott szakkörök, tanulókörök fejlesztése. A népfőiskolák, mint a felnőttképzés és a 

közösségi művelődés fontos alrendszerének fejlesztése, törvényi szabályozása szükséges. A köznevelési, 

a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország 

Digitális Oktatási Stratégiájáról szóló 1536/2016. Korm. határozat 8. pontjában foglaltak szerint annak 

érdekében, hogy a köznevelési és szakképzési rendszerben megfelelő mennyiségű és minőségű, 

könnyen elérhető digitális tartalom álljon rendelkezésre, a Kormány elrendelte a Nemzeti Köznevelési 

Portál (Okosportál) továbbfejlesztését valamennyi képzéstípusra vonatkozóan, a közgyűjteményi 

tartalomtárakkal átjárhatóvá és kereshetővé tételét, valamint a Stratégiában meghatározott pedagógiai 

célok teljesítéséhez szükséges minőségű és mennyiségű digitális tartalom előállítását. Az egész életen át 

tartó tanulásra vonatkozó szakpolitika keretstratégiájának 2014–2020 évekre vonatkozó cselekvési 

tervéről szóló 1705/2016. (XII. 5.) Korm. határozat 4. pontjában foglaltak alapján a Kormány a nem 

formális és informális, valamint a rugalmas tanulási, főként a munkahelyi tanulás lehetőségeinek 

bővítése érdekében – összhangban Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájával – úgy határozott, 

hogy bővíteni szükséges az egész életen át tartó tanulást megalapozó tevékenységek, programok, az e-

tanulás, a távoktatás és a munkahelyi tanulás lehetőségeit. 

 Az ágazatonkénti hiányszakmák és a munkaerő-piacon való érvényesülést elősegítő nyelvi képzések 

integrált alkalmazásának elősegítése. A gazdaság által különösen igényelt ún. hiány-szakképesítések 

megszerzésére irányuló képzésekben részt vevő tanulók számára létrehozott szakiskolai 

ösztöndíjrendszer is átalakításra, megújításra került. Az új keretek között működő Szabóky Adolf 

szakképzési ösztöndíjrendszerben a korábbi, megyénként 10 hiány-szakképesítés helyett 2016 

szeptemberétől már megyénként 20 hiány-szakképesítés tanulása esetében jár ösztöndíj. A hiány-

szakképesítések körében pedig a korábbi alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítéseken túl már 

érettségire épülő szakképesítések is szerepelhetnek. Így kiszélesedett azon tanulók köre, akik 

szakmaválasztásuk és tanulmányi eredményük függvényében ösztöndíjat kaphatnak. 2015-ben több 

mint 26 ezren kaptak „hiányszakmás” tanulmányi ösztöndíjat, 2016-ban az ösztöndíjas tanulók száma 
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meghaladta az előző évit. Az OKJ felülvizsgálata és átfogó tartalmi fejlesztése során szinte minden 

szakterülethez kapcsolódóan hasznos ismereteket adó - vállalkozási, informatikai (30%), nyelvi 

kompetenciákat fejlesztő (60%) - két új szakképesítés-ráépülés került az OKJ-be. Továbbá a munkaerő-

piacon való érvényesülést elősegítő, a gazdaság által igényelt új szakképesítések jelentek meg az OKJ-

ban, amelyeknél több esetben is nyelvi modult is tartalmaznak a képzések. 

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 A leszakadó térségek gondjait nagymértékben oldhatja népességük képzettségének helyi igényekhez 

illeszkedő átalakítása, színvonalának emelése. A szakképző intézmények 2015. július 1-jével történő 

átvételével az országos lefedettséggel bíró szakképzési centrumok keretein belül működő szakképző 

intézmények nagyobb gazdálkodási önállóságot kaptak, ami hozzájárul a szakmai feladatok 

eredményesebb és hatékonyabb megvalósításához, a szakképzés rendszerének a helyi munkaerő-piaci 

igények szerinti átalakításához, ezzel is hozzájárulva a hátrányos helyzetű térségekben élők életpálya 

tervezéséhez és munkaerő-piaci integrációjához. 2016. év szeptemberétől a szakképzési centrumok 

képzési és szolgáltató központokká alakultak át, ezáltal képzési és életpálya-tanácsadással is segítik a 

fiatalokat és felnőtteket, hogy jobban megismerhessék a fejlődési, továbbtanulási lehetőségeiket és a 

megszerezhető új ismeretek révén elérhető munkaerő-piaci lehetőségeiket. Az élethosszig tartó tanulás 

jegyében a szakképzési centrumok kínálatában újabb lehetőségek nyílnak meg: a szakmai tudás 

elsajátítása mellett informatikai, idegen nyelvi készségek és munkaerő-piaci kulcskompetenciák 

fejlesztése, valamint pályaorientációs szolgáltatások igénybevétele válik lehetővé számukra. Az egész 

életen át tartó tanulásra vonatkozó szakpolitika keretstratégiájának 2014–2020 évekre vonatkozó 

cselekvési tervéről szóló 1705/2016. (XII. 5.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltak alapján a Kormány 

a hátrányos helyzetű személyek életesélyeinek javítása érdekében úgy határoz, hogy támogatni 

szükséges a tanulás eszközrendszere által komplex programokba ágyazott intézkedéseket, a szegregált 

élethelyzetek felszámolására irányuló komplex programokat, valamint a lemorzsolódást csökkentő 

programokat. 

 A foglalkoztatási, a beruházási és a szakképzési fejlesztési programok területi összehangolása, időbeli 

koordinációja. Magyarország számára kiemelkedő feladat a munkahelyteremtés lehetőségeinek 

támogatása, a magyar gazdaság versenyképességének növelése, valamint a társadalmi kohézió javítása. 

Ahhoz, hogy e célok megvalósuljanak, olyan szakképzési rendszer kiépítésére van szükség, amely erős, 

stabil hátországot jelent a gazdaságunk számára. A 2016. év szeptemberétől képzési és szolgáltatási 

központként működő szakképzési centrumok a képzésben és foglalkoztatásban érintett helyi 

szereplőkkel (kormányhivatalok foglalkoztatási szervezeti egységeivel, szociális partnerekkel, 

kamarákkal, vállalkozásokkal és egyéb partnerekkel) történő együttműködése hozzájárul a helyi szintű 

foglalkoztatási, a beruházási és szakképzés fejlesztési programok összehangolásához és a gazdaság 

versenyképességének növeléséhez. 

A szakterület által kezelt hazai fejlesztési források: 

2014-2016 között a bemutatott, fejlesztéspolitikai célok eléréséhez kapcsolódó eredmények elérését az 

NGM Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkárság által kezelt hazai fejlesztési 

források is segítették. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének Szakképzési és felnőttképzési 

támogatások című éves előirányzatai, illetve a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolt kedvezmények – 

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 

preambuluma szerint – a nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi 

folyamatokhoz és az információs társadalom igényeihez igazodó rugalmas és differenciált, a gazdaság 

dinamikus fejlődését segítő szakképzési és felnőttképzési rendszer fejlesztési forrásai. A szakképzési 

hozzájárulás terhére elszámolt kedvezmények 2014-ben 29.000 millió Ft, 2015-ben 30.500 millió Ft forrást 

jelentettek, 2016-ra vonatkozóan még nem áll rendelkezésre adat. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési 
alaprészének Szakképzési és felnőttképzési támogatások című módosított kiadási előirányzatai2014-ben 

26.000 millió Ft, 2015-ben 31.631 millió Ft, 2016-ban 26.810 millió Ft forráskerettel működtek. 

A képzési alaprész terhére a jelzett célokra az alábbi keretösszegek kerültek biztosításra: Szabóky Adolf 
Szakképzési Ösztöndíj (korábbi nevén szakiskolai tanulmányi ösztöndíj) kerete 2014-ben 3.733 millió Ft, 

2015-ben 4.168 millió Ft, 2016-ban 4.525 millió Ft volt. Felnőttoktatás célra 2015-ben 6.270 millió Ft, 

2016-ban 11.708 millió Ft forráskeret állt rendelkezésre. A Szakképzési Hídprogram 2016-ban került 
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bevezetésre, 127 millió Ft forráskerettel, felmenő rendszerben 2018-tól várhatóan 600-700 millió Ft forrást 

igényel.  

A szak- és felnőttképzési források felhasználása a helyi munkaerő-piaci igények figyelembevételével 

történik. Az ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések minden évben megyénként kerülnek 

meghatározásra. A szakképzési centrumokban folyó felnőttoktatás finanszírozása normatív jelleggel, 

szakképesítésenként differenciált módon, tanulónként meghatározott összeggel biztosított, így figyelembe 

veszi a helyi beiskolázási irányokat és létszámokat, amely jelentős mértékben tükrözi a helyi munkaerő-

piaci igényeket is. 

3.5.3 Felsőoktatás 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 Stratégia. A piaci igényekre és lehetőségekre tekintettel lévő, a társadalmi elvárásoknak megfelelő, és 
hosszútávon fenntartható, nemzetközi szinten is versenyképes felsőoktatási rendszer megteremtéséhez el 

kell készülnie a nemzeti felsőoktatás középtávú szakpolitikai stratégiájának. A Kormány 2016. 

december 16-án elfogadta a „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” 

című dokumentumot, amely a 2014-2016 közötti változásokat és végrehajtott beavatkozásokat is 

figyelembe véve ad átfogó helyzetképet a magyar felsőoktatás jelenéről, bemutatja a szektor előtt álló 

kihívásokat, lefekteti az oktatási kormányzat célkitűzéseit és meghatározza az elérni kívánt jövőképhez 

szükséges akciókat. A stratégiai dokumentum a következőképpen foglalja össze az oktatási vezetés 

célrendszerét: „A felsőoktatásra vonatkozó célkitűzések röviden összefoglalhatóak: tudásalapú 

társadalom, ahol a gazdaság húzóereje az egyre növekvő arányban hazai tulajdonú termelés, 

szervezőereje a felsőoktatási intézmények köré épülő innovációs hálózat. A feladat pedig abban áll, 

hogy az átalakulóban lévő, gazdaságról való közgondolkodás elvei a felsőoktatásba átvezetésre 

kerüljenek. Tudatosítanunk kell magunkban és a társadalom tagjaiban egyaránt, hogy a felsőoktatás 

jövője nem képzelhető el megújulásra törekvő szemlélet nélkül, vagyis, az életpálya elején megszerzett 

tudásból – további tanulás nélkül – nem tudunk megélni életünk végéig. Folyamatosan tanulásra és 

folyamatos teljesítményre van szükség.” 

 Tervezés. Erősíteni szükséges a professzionális központi oktatáspolitikai tervezést, összehangolva a 

kormányzati ágazati és területi szintű tervezés céljaival. Ennek felelőse a Felsőoktatási Tervezési 
Testület, amely összefogja a felsőoktatás összes szereplőjét, és közreműködik az oktatáspolitika szakmai 

koordinációjában a felsőoktatási tervezési információs rendszerek segítségével. Az oktatási vezetés 

eltökélt a tényalapú döntéshozatal mellett. Az adminisztratív adatbázisokban (pl. Felsőoktatási 

Információs Rendszer, Országos Kompetenciamérés adatai) rendelkezésre álló statisztikai adatok 

fokozottabb felhasználására törekszik a stratégiai irányok kialakítása és a döntéshozatal során. Az új 

típusú döntés-előkészítés egyik szembetűnő példája volt a felsőoktatási szakok képzési és kimeneti 

követelményei felülvizsgálata, amely során a szakok munkaerőpiaci relevanciájának vizsgálatakor a 

Diplomás Pályakövetési Rendszer részletes adatai alapozták meg a módosítási javaslatokat.  

 Finanszírozás. Az állami forrásokat hatékonyabban elosztó, a teljesítményre, a fejlesztésre és a 

fejlődésre való képességre, valamint a versenyképességet erősítő logikára épülő finanszírozást kell 

bevezetni. Ehhez a hiteltípusú állami támogatások (diákhitelezés, fejlesztési alapok) becsatornázása 
válik szükségessé. Az önfinanszírozó felsőoktatási intézmények kialakítása érdekében biztosítani 

szükséges az intézmények számára a saját bevétellel való gazdálkodás lehetőségét (mind a képzési, mind 

a KFI területen) és az ennek megfelelő gazdasági-szervezeti forma kialakítását. Az elmúlt években több 

törvényi változás is történt, amely elősegíti a felsőoktatási intézmények számára a magánforrások 

bevonását: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény rendszerébe 2014. 

november 27-étől egy új adóalap-kedvezmény került, amelynek célja a felsőoktatás támogatása egy új 

forma bevezetésével. A felsőoktatás eddig is támogatható volt, azonban az új rendelkezés a korábbinál 

jóval szélesebb körben kedvezményez. Módosult továbbá a törvényi szabályozás az állami felsőoktatási 

intézményekben folytatott kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységek külső finanszírozása 

tekintetében (az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi 

CCVI. törvény). Ez a változás elősegíti az intézmények számára a piaci források intenzívebb 

becsatornázását a kutatás-fejlesztési eszközparkjuk fejlesztésébe. 
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 Szervezeti forma és szabályozás. A kutatási és felsőoktatási tevékenységek sajátosságait figyelembe 

vevő, a finanszírozásban a kutatási bevételeket autonóm módon kezelő, a pályázati és beszerzési 

rendszerekben hatékonyan részt venni képes szervezeti forma és kapcsolódó szabályozás kialakítása a 

kutatóintézetek és a felsőoktatási intézmények számára. Az új irányítási modell alapja a fenntartó 

közvetlen munkáltatói jogkörébe rendelt, önálló felelősséggel bíró kancellári funkció létrehozása. A 

kancellárokkal szembeni legfontosabb elvárás az intézmény operatív irányítása, működtetése a 

hatékonyság és a célszerűség elvei mentén, az intézmények költségvetési egyensúlyának biztosítása, 

valamint a működési transzparencia biztosítása a fenntartó és egyéb testületek irányába. A kancellár 

funkciójának köszönhetően az intézmények működése, folyamatai transzparenssé váltak a fenntartó 

felé, a kancellárok irányítási és motivációs rendszerének köszönhetően pedig nagyfokú hatékonyság 

növekedés tapasztalható nemcsak a gazdálkodás területén. Összességében megállapítható, hogy a 

kancellárok belépése változtatott a rossz működési modelleken és fejlődési pályára állította a 

legnehezebb helyzetben lévő intézményeket, a kedvezőbb helyzetben lévő intézmények esetén pedig 

tovább erősítették a jó működést. 

 Oktatói és kutatói utánpótlás. Az oktatói és kutatói utánpótlást biztosító finanszírozási és bérezési 

rendszer kialakítása szükséges a rugalmas és teljesítményalapú javadalmazást akadályozó 

szabályozások megszüntetése mellett. Megkezdődött az egyetemi oktatói gárda bérrendezése. Több 

lépcsőben összesen 27%-os béremelés valósul meg ennek keretében. A béremelés közelíti a piaci 

bérviszonyokhoz az oktatói fizetést, így csökkenti a magánszféra és a külföldi intézmények elszívó 

hatását, valamint erősíti az oktatói és kutatói utánpótlást. Átalakításra került a doktori képzés rendszere 

is, amely kiküszöböli a korábbi szisztéma számos problémáját. A megemelt doktori ösztöndíj, és a 

szorosabb képzési időkeret serkentőleg hat a tudományos pályán elinduló tehetséges hallgatókra, és 

segíti a hazai felsőoktatási szektor oktatói és kutatói munkaerő-igényének kielégítését. A kormány 

elkötelezett a kutatói utánpótlás erősítése mellett. Az ágazati stratégia egyik fontos célkitűzése szerint a 

kormány több mint 10 ezer fővel emeli a felsőoktatási szektorban dolgozó kutatók számát 2023-ra. 

Ehhez a közösségi és hazai fejlesztési forrásokat is fel kívánja használni a kormány. Az EFOP 3.6. 

intézkedések 8500 fő kutatói utánpótlást támogató programokban való részvételét támogatják. A hazai 

forrású Új Nemzeti Kiválósági Program (a továbbiakban: ÚNKP) keretében pedig 2,2 Mrd Ft áll 

rendelkezésre a kiváló hallgatók, doktoranduszok és fiatal oktatók támogatására.  

 Intézményrendszer. Az állami felsőoktatási intézményrendszer és az általuk végzett oktatási, kutatás-

fejlesztési és innovációs tevékenységek hatásfokának növelése érdekében a tartósan együttműködő 

egyetemek, főiskolák szorosabb és világosabb feladatmegosztását, intézményi közösségeit, indokolt 

esetekben pedig szervezeti integrációját kell megteremteni. Az egyetemi pólusok kialakításánál a 

partnerségi és hálózati szinergiákat kell erősíteni. Az oktatási kormányzat folyamatosan monitorozza az 

intézményrendszer működését és komolyabb hatékonyatlanságok esetén megteszi a megfelelő 

átalakítási lépéseket. Ennek kertében többek közt sor került a korábban problémákkal küszködő Nyugat-

magyarországi Egyetem teljes szervezeti átalakítására, megvalósult az OFI és a Jászberényi Campus 

integrációja az Eszterházy Károly Egyetem szervezetébe, valamint ez év augusztusától a Pető András 

Főiskola önálló karként a Semmelweis Egyetem szerves részévé válik. A hátrányos helyzetű régiók 

versenyhelyzetének javítása érdekében a közösségi felsőoktatási képzési központ modelljének 

meghonosításával az elmaradott régiók közösségei is hozzájuthatnak ahhoz a versenyképes tudáshoz, 

amely biztosítja számukra elsősorban a helyben történő boldogulást és széles körben, magas 

minőségben teszi elérhetővé azokat az ismereteket, amelyek megfelelő alapot jelentenek a 

tudásgazdaságban való teljesítéshez. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a 

továbbiakban: Nftv.) 2015. júliusi módosításával létrejött új szervezeti forma, a közösségi felsőoktatási 

képzési központ (a továbbiakban: KFKK) a felsőoktatási intézmény székhelyén kívül működő, 

felsőoktatási intézménynek nem minősülő szervezet. A KFKK a működési engedélyében meghatározott 

képzési terület és maximális hallgatói létszám erejéig a képzésre vonatkozó működési jogosultsággal, a 

szükséges oktatói karral rendelkező felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján a 

felsőoktatási intézmény és annak hallgatói számára biztosítja a felsőoktatási oktatási alaptevékenység, a 

képzés tárgyi és ingatlanhasználati – a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodásban foglaltak 

szerint pénzügyi – feltételeit. A jogi szabályozás hatálybalépését követően 7 felsőoktatási intézmény 

illetve KFKK-t működtetni szándékozó szervezet/település nyújtott be kérvénycsomagot és 2016-ra 

vonatkozó képzésindítási szándéknyilatkozatot az Oktatási Hivatalhoz, amely négy esetben adott 

engedélyt KFKK létrehozására, illetve annak keretében 2016 szeptemberében indítható képzésekre. 
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 Minőség. A felsőoktatás minőségi fejlesztése egyrészt a mindenkire kötelező minőségi követelmények 

betartatásán, másrészt a kiemelkedő teljesítményt nyújtó szereplők további ösztönző támogatásán 

alapszik. Ennek érdekében működtetni kell a nemzeti felsőoktatási kiválóság rendszerét, a felsőoktatási 

tehetséggondozási, valamint a folyamatos értékelést biztosító minőségirányítási rendszereket. A 
felsőoktatás minőségi fejlesztése érdekében fontos a felsőoktatási intézmények nemzetközi 

megjelenésének támogatása. Az ágazati célkitűzése a következő: „A minőségbiztosítás és –ellenőrzés, 

valamint az akkreditáció rendszerének eredményesen kell hozzájárulnia a képzések magasabb 

színvonalának megteremtéséhez.” Ennek érdekében a képzési és kimeneti követelmények 

felülvizsgálata rendszeres időközönként meg fog történni a minőség és a modern munkaerőpiaci 

követelményeknek való fokozottabb megfelelés érdekében. A 2016-tól működő ÚNKP célja, hogy a 

kutatói életpálya minden szakaszában (mesterszakos hallgatóktól a tapasztalt oktató-kutatókig) 

nemzetközi színvonalú támogatást (ösztöndíjat) nyújtson a kimagasló tehetségű hallgatóknak és a kiváló 

oktató-kutatóknak 

 Az élethosszig tartó tanulás támogatása. Fontos az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 

kompetenciák megerősítése és a mobilitás növelése, a felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatának 
támogatása, a felsőoktatás és a munkaerő-piac kapcsolatának javítása, a távoktatásban és az e-

tanulásban rejlő lehetőségek kiaknázása, az oktatási és képzési szintek közötti átjárhatóság és 
átláthatóság növelése, illetve rugalmasabb tanulási utak kialakítása a felsőoktatás és a szakképzés 

között. A kormányzat számára fontos cél az egész életen át tartó tanulás támogatása és az ehhez 

szükséges szemlélet terjesztése a lakosság körében.  

 Esélyteremtés és gondozás. Mind a felsőoktatáshoz való hozzáféréshez, mind a diplomaszerzéshez 

vezető úton a szociális rászorultság és az egyéni teljesítmény szempontjainak kell meghatározniuk a 

felsőoktatás rendelkezésre álló eszközrendszerét. A hallgatói szolgáltatások – önálló tanulást segítő 
kapacitások, karrier- és életpálya-tanácsadás, sportszervezés – fejlesztésével kell javítani a tanulmányi 

előmenetelt, az elhelyezkedés sikerességét, valamint a mentális és fizikai felkészültséget. A magyar 

felsőoktatás számára komoly kihívás az esélyegyenlőség kérdése, az oktatási vezetés ennek tudatában 

kiemelten kezeli a hozzáférés javítását. A felsőoktatási képzések fejlesztése, a hallgatói sikeresség és a 

felsőoktatás hozzáférhetőség javítása érdekében összesen öt EFOP konstrukció áll rendelkezésre, 48,85 

Mrd Ft-os keretösszeggel. Ennek keretében roma szakkollégiumok, közösségi felsőoktatási képzési 

központok létesítése, duális képzések fejlesztése, digitális akadálymentesítés, 0. évfolyamok létesítése 

valamint további esélyteremtő és részvételnövelő tevékenységek kerülnek finanszírozásra. 

 A fogyatékos személyek felsőoktatási rendszerben történő képzése, diploma szerzése érdekében 

folyamatosan javítani szükséges azokat a személyi és tárgyi feltételeket, amelyek biztosítják a 

felsőoktatási tanulmányok sikeres befejezését. A közösségi támogatású felsőoktatási 

infrastruktúrafejlesztések (EFOP-4.2.1) kötelező eleme a teljes fizikai és digitális akadálymentesség 

biztosítása a támogatott projektek megvalósítása során.  

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 Szükséges oldani a felsőoktatás Budapest-központúságát és ennek megfelelően megteremteni a 

konvergencia régiókban található intézmények célzott fejlesztését a ténylegesen betöltött társadalmi-

gazdasági szerepüknek megfelelően. A területpolitika és a közlekedésfejlesztés keretében biztosítani 
szükséges az azonos felsőoktatási térséghez, zónához tartozó, együttműködő vagy integrált intézmények 

közötti közlekedési kapcsolatok javítását, valamint a felsőoktatási intézmények közösségi közlekedéssel 

és kerékpárutakkal való elérhetőségét. Bár az ágazat stratégiai céljai („Fokozatváltás a felsőoktatásban 

középtávú szakpolitikai stratégia”) között kiemelt célként szerepel a társadalmi és földrajzi mobilitás 

biztosítása, a szakpolitika eszközrendszere (EFOP és hazai források) nem teszi lehetővé a közlekedési 

infrastruktúra és közlekedési szolgáltatások terén a források bevonását. Az ágazati sajátosságok miatt, 

mint pl. a kapacitások rendelkezésre állása, a helyi kritikus tömeg, vagy az infrastruktúra pályafüggő 

jellege a területi különbségek csökkentése nem elsődleges szempont a stratégiai célzatú fejlesztések 

megvalósítása során. Továbbá az EFOP felhívások jelenlegi rendszerébe területi alapú ösztönző nem 

szerepel.  

 A hátrányos helyzetű régiók versenyhelyzetének javítása érdekében a közösségi felsőoktatási képzési 

központ modelljének meghonosításával az elmaradott régiók közösségei is hozzájuthatnak ahhoz a 
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versenyképes tudáshoz, amely biztosítja számukra elsősorban a helyben történő boldogulást és széles 

körben, magas minőségben teszi elérhetővé azokat az ismereteket, amelyek megfelelő alapot jelentenek 

a tudásgazdaságban való teljesítéshez. Az intézményrendszerrel kapcsolatos területpolitikai feladat a 

KFKK kialakítását bővebben bemutatja. 

Hazai források a felsőoktatás támogatására:  

A költségvetési forrásokkal való gazdálkodásra vonatkozó államháztartási szigor, ugyanakkor a piaci 

források nagyobb mértékű bevonása, valamint a hatékony gazdálkodás, mint stratégiai célok egyaránt azt 

igénylik, hogy az intézmények gazdálkodásában, az erre vonatkozó szabályozásban élesen elválasszuk a 

költségvetési forrásokból végzett közfeladat-ellátást, a közösségi forrásokból végzett tevékenységeket, 

projekteket, valamint a külső, piaci forrásokból végzett „vállalkozási” tevékenységet. Amíg tehát az 

elsősorban költségvetési forrásból végzett közfeladat-ellátás és a közösségi forrásokból végzett projektek 

finanszírozására szigorú célhoz kötöttség és szoros elszámolási kötelezettség jellemző, addig a piaci 

bevételek felhasználására, az azokkal való gazdálkodásra egy jóval rugalmasabb, a gazdasági környezethez 

illeszkedő pénzügyi szabályozást kell kialakítani.  

Fejezeti kezelésű előirányzatok – „Kiválósági támogatások”. Az Nftv. rendelkezéseinek megfelelően 

megtörtént az intézmények minőség alapú differenciálása és céltámogatása 2014 és 2016 között. A nemzeti 

felsőoktatási kiválóságról szóló Korm. rendelet alapján a kiválósági minősítésekben részesült intézmények 

költségvetési támogatása 2013 és 2016 között egyaránt összesen 9,85 Mrd forint volt évenként. Az EMMI a 

„Kiválósági támogatások” előirányzatból az intézményi kiválósági támogatások mellett egyéni 

ösztöndíjprogramot is indított 2016. évtől kezdődően. Az ÚNKP egyéni ösztöndíjprogramja keretében a 

970 ösztöndíjast támogatott a 2016/2017. tanévben, mintegy 2,2 milliárd Ft költségvetési támogatás 

felhasználásával. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: kormányrendelet) tartalmazza a nemzeti felsőoktatási kiválóság természetes személyeket 

érintő ösztöndíj (ÚNKP) odaítélésének alapfeltételeit. A tárca által meghirdetett kutatói ösztöndíj-pályázat 

nyerteseként az alap-, mester- és doktori képzésben részt vevő hallgatók, a doktorjelöltek, valamint PhD 

fokozattal rendelkező oktatók-kutatók az általuk választott diszciplínában, a felsőoktatási intézmény 

kutatóműhelyében, tanulmányaik, illetve munkájuk mellett, de részben ahhoz kapcsolódóan, egyéni 

kutatóként, vagy kutatócsoportokban végzett kutatói munkájuk elismeréseként kutatói ösztöndíjban 

részesülnek. Az intézmények kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét valamint e tevékenység 

minőségének növelését a személyes kiválóságot ösztönző rendszerek bővítésével támogatja a tárca azáltal, 

hogy a személyi ösztöndíj összege negyven százalékának megfelelő támogatást biztosít a felsőoktatási 

intézmény számára. A támogatás az ösztöndíjjal támogatott kutatásának dologi és felhalmozási 

költségeinek, valamint a felsőoktatási intézmény általános költségeinek fedezetére fordítható. Ezáltal az 

ösztöndíjas időszakban folytatott kutatás dologi költségei biztosítottak, az ösztöndíjat elnyert leendő 

kutatók – támogatott időszak során elért – eredményei egyértelműen bemutathatóak, számon kérhetőek. Az 

intézményi támogatás biztosításával a felsőoktatási intézmény érdekeltté válik abban, hogy minél több 

kiváló hallgató tanuljon intézményében, minél több kiváló oktató-kutatót alkalmazzon.  

3.6 Az értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom, a romaintegráció megvalósításának 

szakpolitikai feladatai – társadalompolitikai prioritás 

3.6.1 Szociálpolitika 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A demográfiai kihívás kezelése, a munka és a magánélet összeegyeztetését célzó intézkedések 

támogatása, a tevékeny és egészséges időskor elősegítése. A család- és népesedéspolitika területén az 

elmúlt időszakban jelentős forrásbővülés volt jellemző. A személyi jövedelemadóból nem 

érvényesíthető családi adókedvezmény 2014 óta a személyi jövedelemadó mellett a magánszemélyt 

terhelő járulékokból (nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékból) is érvényesíthető, így a jogosultak még 

nagyobb arányban tudják igénybe venni azt. 2016-tól ezen túlmenően a kétgyermekeseknek járó 

kedvezmény összege 2019-ig bezárólag, vagyis négy év alatt négy lépésben fokozatosan 

megduplázódik. 2015-től bevezetésre került a személyi jövedelemadóból két éven keresztül havi 5 ezer 

Ft összegben igénybe vehető első házasok kedvezménye, melyet 2015-ben mintegy 21 ezer, első 

alkalommal házasságot kötő pár vett igénybe. A gyermekgondozási díj (GYED) maximális bruttó havi 
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összege 2013-2016 között 137 200 Ft-ról 155 400 Ft-ra (13 százalékkal) emelkedett. A család és a 

munka összeegyeztetésének elősegítését szolgáló lépések közül ki kell emelni a 2014. január 1-től 

bevezetett GYED Extra intézkedéscsomagot. Ennek köszönhetően egyrészt lehetővé vált, hogy az anyák 

gyermekük egyéves kora (2016-tól már féléves kora) után a gyermekgondozási ellátások (pl. GYED, 

GYES) mellett is szabadon visszamehessenek dolgozni. Aki egyszerre több, 3 év alatti kisgyermeket 

nevel, az immár egyszerre mindkét, sőt adott esetben akár mindhárom gyermeke után megkaphatja a 

családtámogatási ellátásokat. A harmadik elem a felsőoktatási hallgatók, vagy pályakezdő diplomások 

gyermekvállalásának elősegítése érdekében bevezetett, a szülést követően egy éven keresztül járó ún. 

„diplomás” vagy „hallgatói” GYED, melynek összege a minimálbér vagy a garantált bérminimum 70%-

ával egyenlő. A család és a munka összeegyeztetése szempontjából kulcskérdés, hogy megoldott legyen 

a kisgyermekek napközbeni elhelyezése, gondozása, hiszen a szülő csak ebben az esetben dönthet 

felelősséggel a munkahelyére való korai visszatérés mellett. A 3 év feletti gyermekek óvodai ellátásának 

területi lefedettsége országos szinten lényegében 100%-os. Más a helyzet ugyanakkor a 3 évnél 

fiatalabb kisgyermekek napközbeni ellátásával: itt 2016-ban az adott korosztály 17%-ának megfelelő, 

mintegy 46 ezer férőhely állt rendelkezésre. A 2017. január 1-jén induló intézményrendszeri átalakítás 

célja, hogy a kisebb, sokszor szerényebb lehetőségekkel bíró településeken is lehetőség legyen – 

egyszerűbb, rugalmasabb tárgyi és személyi feltételek, illetve részben ehhez igazodó mértékű 

finanszírozás mellett – a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények, 

szolgáltatások létrehozására és működtetésére. Uniós forrásokból (TOP, VEKOP) a 2014-2020 közötti 

uniós programozási időszakban mintegy 104 Mrd Ft áll rendelkezésre új bölcsődei és óvodai férőhelyek 

létrehozására, ill. meglévők korszerűsítésére. A munka és a család egyensúlyának megteremtését 

szolgálja a fentiek mellett a 2013. január 1-jétől életbe lépő Munkahelyvédelmi Akcióterv is, melynek 

célja, hogy a leginkább érzékeny helyzetben lévő munkavállalói csoportok (szakképzetlenek, 25 év 

alatti és 55 év feletti munkavállalók, tartósan álláskereső személyek, kisgyermekes szülők) 

vonatkozásában a munkáltatók bérköltségét csökkentse, ezzel segítve a munkahelyek megtartását és a 

foglalkoztatás bővülését. Fontos itt megemlíteni továbbá, hogy 2012-től a kisgyermekes szülők 

gyermekük 3 éves koráig jogosultak részmunkaidőben dolgozni munkahelyükön, 2015-től pedig a 

legalább háromgyermekes anyák ezzel a lehetőséggel már a legkisebb gyermekük 5 éves koráig is 

élhetnek, ami mintegy 14 ezer szülőt érint kedvezően. A gyermekvállalási szándékok megvalósítása 

szempontjából kulcskérdés a megfelelő méretű saját lakás megléte is. A fiatalok otthonteremtése ezért 

kiemelt támogatást élvez. 2012-től újra bevezetésre került egy egyösszegű pénzbeli támogatás („szocpol 

kedvezmény”) a legalább két gyermeket vállaló vagy nevelő családok számára új lakás építéséhez vagy 

vásárlásához; a lakáshitel felvételéhez pedig kamattámogatást biztosítunk számukra. 2015. július 1-jétől 

a „szocpol kedvezményt” felváltotta a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK), amely már az 

egygyermekes családok számára, másrészt használt lakás vásárlására, vagy meglévő lakás bővítésére is 

igényelhetővé vált. További kedvezményként 2016. január 1-től bevezetésre került új ingatlan építése 

esetén az építési költségek után igénybe vehető áfa visszatérítés lehetősége 5 millió Ft-ig, vásárlás 

esetén az 5 %-os kedvezményes áfa kulcs alkalmazása, illetve a három vagy többgyermekesek számára 

felvehető 10 millió Ft összegű kedvezményes kamatozású hitel. A családbarát szemléletformálás 

keretében az EMMI rendszeresen támogatja a legjelentősebb családokat képviselő civil szervezeteket 

(Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, Három 

Királyfi Mozgalom stb.). A tárca díjazza a családbarát munkahelyeket vagy a különféle családbarát 

helyi kezdeményezéseket, számos hazai és nemzetközi konferencia, esemény szervezője vagy 

társszervezője (pl. Budapesti Demográfiai Fórum, Családünnep Európával stb.). A 2015 végén, 2016 év 

elején zajló országos kommunikációs kampányok egyrészt az apák családban betöltött szerepére 

(„Apának lenni jó” kampány), másrészt a testvérek megszületésének fontosságára („Testvérben az erő” 

kampány) hívták fel a figyelmet. A családbarát közgondolkodás fejlesztése és formálása érdekében 

végzett tevékenység szervezeti keretek között zajló folytatása 2016-tól a Családbarát Ország Nonprofit 

Közhasznú Kft. kiemelt feladata lett. 

 Elsődleges cél a család, illetve a kis közösség erőforrásaira való támaszkodás, az állam csak ott lépjen 

be szolgáltatóként, ahol a közösség, a piac nem tud megoldást adni, de az állampolgár döntési 
szabadságát is erősíteni kell. 2014. évben megkezdődött a házi segítségnyújtás szabályozásának 

átalakítása, amely érintette a gondozási tevékenységek körét, valamint a jogosultsági feltételeket. A 

módosítások 2016. január 1-jei hatállyal tovább folytatódtak azzal, hogy a házi segítségnyújtás 

szolgáltatáson belül két tevékenységi kör került kialakításra: a szociális segítés, amelyhez az 

alacsonyabb szintű szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség nélkül is ellátható tevékenységek 

tartoznak, és a személyi gondozás, amelynek keretében intenzív szükségletet kielégítő gondozási 
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tevékenységeket végezhet a szakképzett házi gondozó. A Szociális törvény módosítása szerint 2017. 

január 1-jétől házi segítségnyújtás esetében a szabályozás nem korlátozza a szolgáltatás napi 

időtartamát. A módosítás célja az ellátott szükségleteihez igazodó, rugalmasan biztosítandó szociális 

segítés és személyi gondozás. A rugalmas szolgáltatásnyújtás lehetőségét tovább növeli, hogy 

gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek részére is biztosítani lehet majd a házi 

segítségnyújtást, állami támogatás nélkül, ha az igénylő vállalja az önköltség megfizetését. 

 A felnőtteket és gyermekes családokat szükségleteik szerint erősítő, települési szinten egységes 
struktúrát alkotó szociálpolitikai szolgáltatások rendszerének létrehozása. 2014-ben a közigazgatás 

átalakításával egy időben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből 

kikerült a szociális alapellátások kötelezettsége. A feladatok megmaradtak, ám azok teljesítését a 

fenntartó önkormányzatokra bízta a jogszabály. Az önkormányzatoknak rendeletben kellett 

szabályozniuk az új szolgáltatások tartalmát és hozzáférésükhöz való jogosultságot. Ennek a 

rendszernek a talaján jött létre, kötelező érvényűen az új intézménytípus, a család- és gyermekjóléti 

szolgálat és család-és gyermekjóléti központ, ami teljesen új működési és szakmai kereteket határozott 

meg. 2016. január 1-jétől családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan működhet, család- 

és gyermekjóléti szolgálat vagy család- és gyermekjóléti központ keretében. Az új rendszerben az 

integráltan létrejövő szolgáltatás település szinten kötelező szolgáltatás, az ellátandó terület nagysága 

(járás/település) szerint differenciált szolgáltatási tartalommal, hiszen a szolgáltatás hozzáférhetősége 

mind a gyermekek védelme, mind a családok támogatása szempontjából alapvető fontosságú. A 

járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei jogú város 

lakosságszámtól függetlenül köteles család- és gyermekjóléti központot működtetni (197 járás+fővárosi 

kerület). A gyermekjóléti alapellátások megerősítése egyrészt szervezeti változásokat jelent, másrészt 

olyan szakmai átalakítást, amely holisztikus szemléletben kezeli a gyermeket és a családot. A család- és 

gyermekjóléti szolgáltatás átalakításával párhuzamosan a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer 

megerősítése, valamint a korábbi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszerének integrálása 

is megtörtént jogszabályi szinten. A család és gyermekjóléti szolgáltatásokban indokolt többszintű 

jelzőrendszer kialakítása összhangban az eddigi lépésekkel. Az észlelő- és jelzőrendszer 4 szintjéből 

(helyi, járási, megyei, országos szint) a helyi és járási szint 2016. január 1-től hatályba lépett. A 2016. 

őszi, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) módosításába bekerült a jelzőrendszer megerősítésének folytatásaként további két 

szint meghatározása is. Megyei szinten a Kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkört 

ellátó szervezeti egységén belül a feladat meghatározása, országos szinten – Országos módszertani 

feladatellátás és Országos gyermekvédelmi jelzőrendszeri hívószám működtetése. Szükséges volt a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyabb működéséhez kapcsolódóan a Gyvt., és egyéb érintett 

ágazati törvények, valamint azokhoz kapcsolódó rendeletek módosítása a gyermekek biztonságának és 

védelmének fokozása érdekében. 

 A gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának támogatása, esélyegyenlőségének javítása. A 

család-és gyermekjóléti szolgáltatás esetében alapvetően a szakmai létszám alapján biztosít támogatást 

az állam a települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei 

figyelembevételével. A támogatásra az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös 

önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás 

igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladat-

ellátását biztosítja. A szakmai létszám kiszámításánál figyelembe veszik, hogy az önkormányzat 

járásszékhely, fővárosi kerületi önkormányzat, vagy egyéb önkormányzat, a közös önkormányzati 

hivatalokhoz tartozó települések számát. Továbbá a főváros tekintetében figyelembe veszik a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek arányát. A család és gyermekjóléti központ 

esetében szintén a szakmai létszám alapján biztosított a támogatás. Itt a járásszékhely települési 

önkormányzat és a kerületi önkormányzat lakosságszáma is számít és vannak kedvezményezett, 

fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járások. Ugyanúgy számít a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma is, de ez utóbbi csak a fővárosban. 

 A fogyatékos személyek, megváltozott munkaképességű emberek, hátrányos helyzetű személyek 

társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, esélyegyenlőségének javítása. A feladat 

kapcsán önálló szakpolitikai stratégia, intézkedési terv, kormányhatározat nem készült, de jogszabály 
módosításokkal megteremtődött a feltétele annak, hogy a fogyatékos, megváltozott munkaképességű 

személyek foglalkoztatási szintje növekedjen, munkaerő-piaci integrációjuk megvalósuljon. A 
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megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációját, újbóli elhelyezkedését jelentősen 

befolyásolta, hogy a számára megállapított rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátás folyósítása mellett 

végezhetett-e kereső tevékenységet. A tapasztalatok alapján módosult a rehabilitációs ellátás melletti 

kereső tevékenység szabályozása, 2013. január 1-jétől a rehabilitációs ellátás folyósítása mellett heti 20 

órában megengedetté vált a kereső tevékenység folytatása. Az ezt meghaladó mérték esetén az ellátás 

folyósítása szünetelt. 2016. május 1-jétől a rehabilitációs ellátás mellett folytatott keresőtevékenységnek 

nincs már munkaidő-korlátja, az ellátást is csak akkor kell megszüntetni, ha a jogosult jövedelme három 

egymást követő hónapban meghaladja a minimálbér 150%-át. A 2015. november 1-jén hatályba lépett, 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény mentesül a törvény hatálya alól az uniós értékhatárig 

a védett munkahelyeken, megváltozott munkaképességű emberek által előállított áruk vagy 

szolgáltatások beszerzése. 2016. június 9-étől léptek hatályba a foglalkozási rehabilitációs 

szolgáltatásokra vonatkozó szabályok, amelyek megalkotásának célja volt a megváltozott 

munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációjában kulcstényezőt jelentő foglalkozási 

rehabilitációs szolgáltatások körének és tartalmának meghatározása, a szolgáltatásokat biztosító 

szervezetek akkreditációjának bevezetése, mindehhez támogatás nyújtása, amely által egységes 

szolgáltatási színvonal biztosítható. 2016-ban 33 szolgáltató akkreditálása történt meg. 2016-ban 

szabályozásra került a megváltozott munkaképességű személyek által igénybe vehető képzések 

támogatása, valamint a képzés mellett nyújtható megélhetést biztosító támogatás is, amelyek elősegítik 

az alacsony képzettségű megváltozott munkaképességű személyek képzésbe történő bekapcsolódását, 

lehetővé válik szakképzettségük megújítása, vagy a munkaerő-piaci igényekhez igazítása, így jelentősen 

növekedhet az elhelyezkedés esélye. 2016-ban került kidolgozásra és 2017. április 1-jétől lépett 

hatályba a szociális foglalkoztatás helyett bevezetésre kerülő fejlesztő foglalkoztatás, amely során 

nagyobb hangsúly helyeződik az egyén munkavégzési képességeinek fejlesztésére. 2014-2016 között az 

Új Széchenyi Terv keretében kiírt pályázatok is biztosították a szükséges forrásokat. A támogatások 

által sor került a megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci esélyeinek növelésére, 

rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítésére, valamint a kormányzati felelősségi körbe tartozó, 

közszolgálatot ellátó intézmények akadálymentesítésének elősegítésére is. 2016-tól az EFOP pályázata a 

megváltozott munkaképességű emberek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedését hivatott segíteni, a 

rendelkezésre álló munkahelyek számát növelni a munkáltatók és a munkavállalók felkészítésével, 

társadalmi érzékenyítéssel. Az EFOP keretében a konvergencia régiókban 10 milliárd Ft, a Közép-

magyarországi régióban a VEKOP keretében további 2 milliárd Ft áll rendelkezésre, amelyből 

bértámogatásra, képzésre, szolgáltatások nyújtására nyílik lehetőség, amely több mint 5 ezer fő 

megváltozott munkaképességű személy elhelyezkedését támogatja majd 2018-ig. 

 Fenntartható, a társadalmi összetartozást elősegítő szociális biztonsági háló kialakítása. Az intézményi 

térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség adja aí felső határt. . A szociális intézmények 

térítésmentes ellátást biztosítanak az olyan személyek számára, akik az intézménybe történő 

felvételükkor nem rendelkeznek jövedelemmel, mivel rendszeres pénzellátásuk megállapítása még 

folyamatban van. Ezért, ha a megállapítás megtörténik, akkor a személyi térítési díj megfizetésének 

kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja lesz. 

 Nagy létszámú, bentlakásos intézmények átalakítása, kitagolása, közösségi ellátások erősítése. A két 

feladathoz kapcsolódóan a korábbi évek egyik legfontosabb fogyatékosságügyi intézkedése az ún. 

kiváltási folyamat volt, azaz a nagy létszámú bentlakásos intézményi kultúra lebontásának megkezdése, 

az erről szóló kormányzati stratégia megalkotása 2011-ben. A támogatott lakhatás megfelelő feltételeket 

teremt ahhoz, hogy a fogyatékos, pszichiátriai- és szenvedélybeteg emberek életkoruknak, egészségi 

állapotuknak és önellátási képességüknek megfelelő lakhatási, illetve szociális szolgáltatásokban 

részesüljenek. A kiváltás első üteme TIOP pályázat keretein belül ment végbe. A pályázat célja a 

stratégia által meghatározott elvek mentén az 50 főnél nagyobb férőhelyszámú, fogyatékos személyek, 

pszichiátriai- vagy szenvedélybetegek számára ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos szociális 

intézményi férőhelyek kiváltása volt, mely során több mint 600 fő kiváltása történt meg összesen 5,8 

Mrd Ft támogatási összeggel.  

Stratégiai dokumentumok: A fogyatékossággal élő személyek önrendelkezése szempontjából hozott 

lényeges változást az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény elfogadása, amely 2014-ei 

hatállyal vezette be a magyar jogrendbe a cselekvőképességet nem érintő támogatott döntéshozatalt. Az 

új jogintézmény részletes szabályait tartalmazó, a támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. 

törvény szintén 2014-ben lépett hatályba. A 2015-2025 évekre vonatkozó Országos Fogyatékosságügyi 
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Programról szóló 15/2015. (IV.7.) OGY határozat, valamint a 1653/2015. (IX.14.) Korm. határozat az 

Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési 

Tervéről – hangsúlyozza a kiváltási folyamat fontosságát, és részletesen tartalmazza a nagy létszámú 

intézmények átalakításához szükséges intézkedéseket. 2015 nyarán készült el a Fejlesztési alapvetések a 

fogyatékos személyek szociális intézményi férőhelyi kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) 

végrehajtásához, 2015-2020 című dokumentum, mely javaslatcsomagot tartalmaz a nagy létszámú 

bentlakásos intézmények átalakításának megvalósításra vonatkozóan. Ezt követően, 2016-ban – a 

kiváltási folyamat 2007-2013 közötti időszakban megvalósult első ütemének tapasztalatai alapján - 

megtörtént a 1257/2011. (VII.21.) Korm. határozatban foglalt stratégia felülvizsgálata, és megszületett a 

1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást 

nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú 

koncepcióról. 

Felhívások, támogatások: 2016. április 1-jével elindult uniós forrásokból támogatott projekt, melynek 

feladata az intézményi férőhelykiváltás szakmai koordinációjának biztosítása, a folyamat módszertani 

támogatása. Előkészítés alatt áll az EFOP intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való 

áttérés fejlesztése – intézményi férőhelykiváltás, valamint a VEKOP intézményi ellátásról a közösségi 

alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás című konstrukciók 

pályázati felhívása. Az EFOP uniós forrásainak segítségével a gyermekotthonok kiváltása, 

gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása érdekében az egész 

országot lefedő pályázati felhívás 2016-ban jelent meg. A támogatás célja a kiváltási, átalakítási 

folyamat befejezése, a kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok, gyermekotthonok 

felújítása, korszerűsítése, valamint a speciális és a kettős ellátási szükségletű gyermekeket ellátó 

kapacitások és a befogadó otthoni férőhelyek fejlesztése a meglévő gyermekotthoni férőhelyek bázisán. 

 A fokozott támogatási szükségletű csoportok (pl. súlyos-halmozottan fogyatékos, autista személyek) 
szükségleteire reagáló közösségi szolgáltatási rendszer kialakítása, a meglévő szolgáltatások számukra 

való hozzáférhetőségének javítása, a társadalmi aktivitásukat elősegítő szolgáltatások fejlesztése. A 

támogatott lakhatás, mint szolgáltatási forma 2013. január 1-jétől került bevezetésre a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben. A támogatott lakhatás megfelelő 

feltételeket teremt ahhoz, hogy a fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg emberek életkoruknak, 

egészségi állapotuknak és önellátási képességüknek megfelelő lakhatási, illetve szociális 

szolgáltatásokban részesüljenek. A támogatott lakhatás alapelve, hogy a lakhatási és a szociális 

szolgáltatások egymástól elkülönülnek. A lakhatási szolgáltatások helyszínein nem működhet 

semmilyen más szociális szolgáltatás. Ahelyett, hogy az érintettek kész „csomagban” kapnák a 

bentlakásos ellátást, a támogatott lakhatás a lakhatási szolgáltatás és a segítői szolgáltatás különböző 

formáinak rugalmas kombinációját alkalmazza, melynek helyszínei is elkülönülnek egymástól. Azzal, 

hogy a napközbeni tartózkodás helyei elkülönülnek a lakóhelytől, erősíti és bátorítja a helyi közösségi 

életben való önálló részvételt. A komplex szükségletfelmérés bevezetése lehetővé teszi az egyéni 

igényekhez minél jobban igazodó ellátást. Az egyéni szükségleteknek megfelelő támogatással lehetővé 

válik, hogy az igénybevevő a mindennapi élet aktív részese lehessen. A lakhatás és a támogatás az 

egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodnak. 2014-ben a támogatott lakhatás esetében a különböző 

célcsoportokra vonatkozóan differenciált finanszírozás került megállapításra, így a fogyatékossággal élő 

emberek után magasabb összegű fajlagos támogatás jár. 2016. évben elkezdődött a támogatott 

lakhatásra vonatkozóan a szolgáltatási elemek bevezetése is, mely az egyéni, szükségletalapú 

differenciált finanszírozás alapja. 

 A szociális védelmi rendszer pénzbeli, természetbeni és szolgáltatási ellátórendszerére vonatkozó új, 

átlátható, tervezhető és eredményorientált struktúrájának, szabályozási, finanszírozási és igazgatási 

kereteinek megteremtése. 

 Az önkormányzati hatáskörök telepítésének és az ellátások, szolgáltatások tartalmának, 

finanszírozásának a szükségletekből és a megoldandó problémákból kiinduló újragondolása. 

 Pénzbeli támogatások rendszerének egyszerűsítése, a segélyek hatékonyságának növelése az egyén és a 

háztartások szükségleteihez jobban igazodva, a szociálpolitikai szolgáltatások szinergiájának 

erősítésével. 
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 A segélyezési rendszer körültekintő átalakítása, az együttműködési feltételek méltányos kialakítása. Az 

ágazati különállások csökkentése, a határterületek erőforrásainak jobb kihasználása, a szociálpolitikán 

belül az evidencia alapú döntések hatásvizsgálati rendszerének kialakítása. 

A négy, pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő feladat a 2015. március 1-jén hatályba lépett 

reformokkal valósult meg. A megvalósítás során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény valamint végrehajtási rendelete, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 

27.) Korm. rendelet módosítására került sor. A települési önkormányzatok 2015. február 28-ig voltak 

kötelesek elfogadni a települési támogatás részletszabályairól szóló önkormányzati rendeleteiket. A 

feladat kapcsán uniós támogatás biztosítására nem került sor. Hazai forrásként a szociális ellátások 

finanszírozásához szükséges forrás a központi költségvetésből, illetve a települési önkormányzatok saját 

bevételeiből kerül biztosításra. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 

1-től jelentős mértékben átalakult. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai 

elváltak egymástól. A helyi önkormányzatok felelőssége növekedett a helyi közösség szociális 

biztonságának erősítésében, a szociális segélyek biztosításában. 2015. március 1-től valamennyi 

központi szabályozás alapján kötelezően biztosítandó ellátást a járási hivatalok állapítanak meg. Az 

ellátások finanszírozása 100%-ban központi költségvetésből biztosított. A 2015. március 1-jén hatályba 

lépett változások a járási hatáskörben biztosított ellátások közül kizárólag az aktív korúak ellátásának 

szabályait érintették. Az ellátással kapcsolatban hatáskört gyakorló szerv a járási hivatal lett a jegyző 

helyett. 2015. március 1-jétől megszűnt az aktív korúak ellátásának egyik formája, a rendszeres 

szociális segély. A korábban e támogatási formára jogosult személyek egy része (egészségkárosodottak, 

14 év alatti gyermekük felügyeletét biztosítók) automatikusan az új egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti ellátásra lett jogosult. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra válhattak jogosulttá, 

akik vállalták az e támogatási formához kapcsolódó együttműködési kötelezettséget. A korábban 

rendszeres szociális segélyre életkora, illetve az önkormányzat rendelete alapján jogosult személyi kör 

szinte teljes egészében foglalkoztatást helyettesítő támogatásra vált jogosulttá. Az aktív korúak 

ellátására jogosultak számának 2015. március 1-jét követő csekély mértékű csökkenése részben az aktív 

korúak ellátása jogosultsági feltételei változásának tudható be, részben az aktív korúak ellátására 

jellemző fluktuációval magyarázható. Az egyéb járási hatáskörben nyújtott ellátások (időskorúak 

ellátása, ápolási díj, alanyi és normatív közgyógyellátás) szabályozása nem változott. Ezen ellátások 

tekintetében érdemi létszámváltozás nem volt. Egyéb támogatás biztosításáról a települési 

önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve 2015. március 1-jétől 

egységesen települési támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak 

ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. A képviselő testület a 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A 

települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét 2015. február 28-áig 

kellett megalkotnia. A települési támogatás finanszírozása elsősorban az önkormányzat saját bevételből 

történik, de az alacsony adóerő-képességű települések szociális feladatainak ellátását a központi 

költségvetés továbbra is támogatja. 2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatás, az 

adósságkezelési szolgáltatás, a méltányossági ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátás kikerült a 

szociális törvényből, biztosításuk ettől az időponttól nem kötelező. A fenti ellátások támogatási céljaira 

az önkormányzat mérlegelésétől függően a települési támogatás keretében biztosíthat ellátást. 

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 A pénzbeli ellátásokhoz való hozzáférésben mutatkozó területi különbségek mérséklése, az 

esélyegyenlőség megteremtése az egyéb szociálpolitikai szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. A 

fogyatékosságügyi szakpolitika a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának érdekében, a 

hatályos joganyagunk részét képező, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéről Szóló ENSZ 

Egyezmény által meghatározott keretek között fejti ki tevékenységét, az Országos Fogyatékosságügyi 

Program és időszakos Intézkedési Terve alapján. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakult. Az átalakítást követően a segélyezési 

rendszer átláthatóbb és igazságosabb lett, a felelősségi körök egyértelműen elváltak, mert az állami 
felelősségi körben nyújtott ellátások egységesen a járási hivatal hatáskörébe kerültek, és finanszírozásuk 

egységesen, 100%-ban a központi költségvetésből vált biztosítottá. Ugyanakkor a települések 
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lehetőséget kaptak a helyi igényekre jobban reagáló ellátórendszer kialakítására, hiszen a hatáskörükbe 

tartozó ellátások típusait, feltételrendszerét ők határozhatják meg, így a helyben élők szükségleteihez 

igazodó módon szabályozhatnak további ellátási formákat. Ezeket az ellátásokat az önkormányzatok 

elsődlegesen saját forrásaikból finanszírozzák, ugyanakkor a központi költségvetés az alacsonyabb 

adóerő-képességű (32 000 Ft/lakos) önkormányzatok feladatellátását – az adóerő-képesség szerint 

differenciáltan – támogatja, akként, hogy a legnehezebb helyzetben lévő, legalacsonyabb adóerő-

képességű települések részesülnek nagyobb támogatásban. A kötelezően biztosítandó ellátások járási 

szintre emelésével országosan egységesebbé vált a jogalkalmazás. Ezen ellátások tekintetében 

mérséklődött a településenként eltérő segélyezési gyakorlat, ezáltal biztosíthatóvá vált, hogy valóban az 

arra rászoruló személyek részesüljenek az állam által biztosított juttatásban, illetve az ő ellátásuk 

garantált legyen. 

A szakterület által kezelt hazai fejlesztési források:  

A foglalkozási rehabilitációval kapcsolatosan 2014. január 1. – 2016. december 31. közötti időszakra 

vonatkozóan 3 hazai előirányzat biztosított forrásokat. A szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 

fejezeti kezelésű előirányzat a szociális foglalkoztatáson belül a munka-rehabilitációt, és a nyílt 

munkaerőpiacra felkészítő foglalkoztatást támogatta. E kétfajta foglalkoztatásban, éves átlagban 7500–

8000 fő fogyatékos, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg, hajléktalan személy vett részt. A finanszírozás 

éves szinten 4,6 milliárd költségvetési forrásból valósult meg a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

kezelésében. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás finanszírozta 

az Alternatív Munkaerő-piaci Szolgáltatásokat, amelyek országos lefedettséggel biztosították a 

megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek számára azokat a speciális, foglalkozási 

rehabilitációhoz szükséges szolgáltatásokat, amelyek támogatás nélküli elhelyezésüket, munkaerő-piaci 

integrációjukat tették lehetővé. 2014-ben 720 millió forint, 2015-ben 360 millió forint biztosított ehhez 

forrást, majd 2016-tól a szolgáltatások uniós forrásból valósulnak meg. 2016-ban 180 millió forint állt 

rendelkezésre az előirányzaton, amely különféle munkaerő-piaci programokhoz nyújtott támogatást, pl. 

megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékos pályakezdő fiatalok elhelyezkedéséhez, atipikus 

foglalkoztatási gyakorlatok bemutatásához, a Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés, a Segítő Vásárlás 

Program, a Jobb Velünk a Világ programok megvalósításához. A Megváltozott munkaképességű 

munkavállalók foglalkoztatásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat nyújtott forrást évente 30.500 fő 

megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs célú foglalkoztatásának támogatásához, amelyből a 

bérköltséget és a foglalkoztatással összefüggően felmerült többletköltséget lehet elszámolni. 2014-2016 

közötti időszakban évente 34 Mrd Ft állt rendelkezésre az előirányzaton, amelynek kezelője a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal volt. A „Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése” 

című fejezeti kezelésű előirányzat a gyermekvédelmi szakellátás területén fejlesztésre, programokra és 

módszertani feladatok ellátására biztosított forrásokat. A 2016-os évre vonatkozó költségvetési törvény 

alapján összesen 1,2 Mrd Ft-tal emelkedett a támogató szolgáltatásokra és közösségi ellátásokra szánt 

összeg. A támogató szolgáltatások különösen fontosak, mert segítik az intézményi férőhely kiváltási 

programot. 

3.6.2 Társadalmi felzárkózás 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A főbb fejlesztéspolitikai feladatok esetében kiemelt jelentősége van a stratégiai tervezésnek, a 

szinergikusan egymásra épülő elemek közép- és hosszú távú programokba való szervezésének. Lényeges 

a megvalósítás során és után folyamatosan végzett monitoring és értékelés. Az MNTFS 

megvalósításának koordinációját szolgáló intézkedések közül nagy jelentősége van annak, hogy az 

intézkedési terv programszintű nyomon követésére önálló program-monitoring rendszer elkészült, és 

működése folyamatos. A célok teljesülését mérő indikátorrendszer frissítése és adatokkal való feltöltése 

a KSH bevonásával folyamatban van.  

 A szegénység ezen belül különösen a gyermekszegénység csökkentése. A szocializációs és szocio-

kulturális hátrányok leküzdése. 

 A roma felzárkózás stratégia részeként törekedni szükséges a romák iskolázottsági és munkaerő-piaci 

hátrányainak csökkentésére; a roma tanulók szegregációjának csökkentésére, eltörlésére; célzott 
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programok kialakítására a roma gyermekek fejlesztése, a szocializációs és szocio-kulturális hátrányok 

leküzdése érdekében. 

 A perifériák lemaradásának csökkentése, a területi hátrányokból származó társadalmi hátrányok 

mérséklése. A települések, térségek megtartó erejének fejlesztése, a településen belüli és a települések 
közötti különbségek mérséklése. A minőségi közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása és 

a mobilitási feltételek javítása. 

A szegénységben élők számának csökkentését a Kormány – az átfogó jelentőségű gazdaság- és 

társadalompolitikai intézkedések mellett – elsősorban komplex programokkal, valamint a hátrányos 

helyzetű térségekre fókuszálva integrált területi és esélyegyenlőségi programokkal támogatja. A 

társadalmi gazdasági javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása, a társadalmi összetartozás 

erősítése is átfogó, több ágazatot, szakterületet érintő programokon keresztül valósul meg. A 

közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést szolgálják az ITP-k több mint 18 Mrd Ft uniós forrás 

felhasználásával, melyek a fejlesztendő járásokban élők esélyeit növelik komplex beavatkozásokkal és a 

szolgáltatásoknak a helyi folyamatokba való beépülését célzó beruházásokkal, továbbá a szegregált 

lakókörnyezetek felszámolását is biztosítják. 5 Mrd Ft-ból valósulhatnak meg programok a települési 

leszakadási folyamatok megállítására, a kedvezőtlen gazdasági-társadalmi helyzetek javítására a helyi 

közösség fejlesztésével. A szegregált élethelyzetek felszámolását segítő beruházások (komplex 

telepprogramok) közel 48 Mrd Ft uniós támogatásból valósulnak meg. Kiemelten fontos a szegregált és 

hátrányos helyzetű területek megfelelő megközelíthetősége, melynek érdekében 54 Mrd Ft áll 

rendelkezésre útfelújításra a vonatkozó térségekben. A területi zárványok megközelítésének javítására, 

utak felújítására, ezáltal az ott élők foglalkoztatásának növelésére TOP források állnak rendelkezésre. 

 A nemzeti, etnikai vagy egyéb kisebbségekkel, hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni diszkrimináció 

csökkentése az intézményekben és a közösségekben. 2014. december végéig elkészült 3155 

önkormányzati helyi esélyegyenlőségi program (a továbbiakban: HEP), és megtörtént 4380 

önkormányzati tisztviselő képzése, továbbá országszerte szemléletformáló programok valósultak meg.  

 Gyermek jól-lét: jó minőségű, életszakaszokon átívelő (kora gyermekkortól az ifjúkorig) esélyteremtő 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése, az integrált kistérségi gyermekprogramok támogatása, az 

ingyenes iskolai étkeztetésben részesülők körének bővítése, szakemberképzés, továbbképzés, 

kompetenciafejlesztés. Az MNTFS Intézkedési terve rögzíti, hogy komplex módszertani fejlesztéssel 

meg kell erősíteni az óvoda hátránykompenzáló képességét. Fel kell készíteni az intézményeket a 

hátrányos helyzetű gyermekek hároméves kortól történő minőségi óvodai nevelésére. A 

„Kisgyermekkori nevelés támogatása” című EFOP kiemelt program hozzájárul a kisgyermeket nevelők 

munkavállalásának támogatásához, a családok életminőségének javulásához, különösen a 

kedvezményezett járásokban élő gyermekek minél korábbi életkorban történő fejlesztéséhez. 2016. 

január 1-jét megelőzően a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermekek 

nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátása önkéntes alapú volt, melyhez a 

központi költségvetés 2014-ig pályázati úton, 2015-ben pedig egyedi támogatási kérelmek útján nyújtott 

támogatást. A települési önkormányzatok e feladatellátásának támogatása a társadalmi-gazdasági és 

infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 

munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben 

meghatározott leghátrányosabb helyzetű település, hátrányos helyzetű település kategóriától függően 

eltérő mértékű volt. A szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III. 

20.) EMMI rendelet szerint a hátrányos helyzetű települések önkormányzatai a rászoruló gyermekek 50 

százalékára, míg a leghátrányosabb és hátrányos helyzetűnek nem minősülő települések önkormányzatai 

a rászoruló gyermekek 25 százalékára igényelhettek saját forrás bevonása nélkül támogatást. A 

„Kisgyermekkori nevelés intézményi támogatása” című EFOP konstrukcióban a képzések célcsoportját 

azon intézmények képezik, ahol az ellátott hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermekek aránya meghaladta a 15%-ot és/vagy az adott intézmény 

társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen 

meghaladó munkanélküliséggel sújtott településen van. 

 Oktatás-képzés: az óvodáztatás kiterjesztése, feltételeinek javítása, integráltságának fejlesztése, az 

oktatás hátránykompenzációs képességének erősítése, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés esélyeinek 

kiegyenlítése. A piacképes szaktudás megszerzése a munkaerő-piacra történő sikeres belépés érdekében, 
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a hátrányos helyzetű fiatalok közép- és felsőfokú oktatásba való eljutásának és bennmaradásának 

elősegítése. A kulturális szolgáltatásokhoz és a közművelődéshez való hozzáférés biztosítása, az értő 

olvasás képességének, az információs műveltség megszerzésének és alkalmazásának elősegítése az 
informális és a nem informális képzések könyvtári támogatásának fejlesztése. A Kormány a Magyar 

nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának 

keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni 

középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat 1. pontja alapján elfogadta 

az MNTFS kapcsolódó frissítését. Az EFOP-1.4.4-16 Bari shej – Nagylány című felhívása a roma 

lányok továbbtanulási esélyeinek növelését, a lemorzsolódás csökkentését célozta 2,00 Mrd Ft 

keretösszeggel. 

 Egészségügy: egészségfejlesztés, egészségvédelem, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
egyenlőtlenségeinek csökkentése, szolgáltatói együttműködések erősítése, a csecsemő-, gyermek- és 

ifjúság-egészségügy fejlesztése. Az MNTFS Intézkedési terve alapján az egészségügyi ellátáshoz való 

egyenlő hozzáférés javítása érdekében ösztönző, támogató programokkal kell csökkenteni a tartósan 

betöltetlen körzetek számát. Meg kell erősíteni a háziorvosi ellátást, kiemelt figyelemmel a hátrányos 

helyzetű térségekre. A Praxis I. és II. program segítségével a hátrányos helyzetű térségekben a 

megfelelő feltételekkel rendelkező, háziorvosi szakvizsgával még nem rendelkező orvosok 

közalkalmazottként kezdhették meg praktizálásukat. Az EFOP-1.8.2 „Népegészségügyi 

intézményrendszer helyi kapacitásának fejlesztése” című program az Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016.(II.9.) 

Kormányhatározatban nevesítésre került 7 milliárd Ft keretösszegű konstrukcióként. A projekt célja a 

krónikus nem fertőző megbetegedések okozta betegségteher és elkerülhető halálozás csökkentése, 

kiemelten a szív- és érrendszeri illetve daganatos megbetegedések tekintetében, illetve az egyének 

életmódváltását elősegítő, könnyen elérhető életmódváltó programok megvalósítása. További kiemelt 

cél a hazai lakosság egészségkultúrájának javítása, az egészségtudatosság és a megfelelő 

egészségmagatartás propagálása a lakosság körében. Az EFOP-1.8.1 „Komplex népegészségügyi 

szűrések” című kiemelt, országos kihatású projekt felhívása 2016. január 21-én jelent meg, a felhívás 

keretösszege 6,57 Mrd Ft. A projekt célja a szervezett vastag- és végbélszűrés országos kiterjesztése, az 

emlő- és méhnyakszűrésen történő részvételi arány legalább 60%-ra növelése, valamint a szájüregi 

szűrés és melanoma szűrés minta jellegű megvalósítása. További cél a teljes szűrési rendszer szakmai, 

finanszírozási áttekintése és jogi újraszabályozása. 

 Lakhatás: szükséges a lakáscélú szociálpolitikai támogatás rendszerének rugalmas átalakítása, a 

szociális lakhatás, a bérlakás programok támogatása, a szegregált telepek felszámolása, illetve az 
integrált lakókörnyezetbe költözést támogató programok, komplex szemléletű fejlesztő programok 

bevezetése, működtetése, „jelenlét típusú” közösségi munka szegregált telepeken, a szociális 

városrehabilitációs programok támogatása. A Kormány a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó, a 

telepszerű lakhatás kezelését megalapozó szakpolitikai stratégia elfogadásáról szóló 1686/2015. (IX. 

25.) Korm. határozat elfogadta a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó, a telepszerű lakhatás kezelését 

megalapozó szakpolitikai stratégiát. A kormányhatározat a komplex telepprogramok egységes 

megvalósítását szolgálja. A stratégiához önálló intézkedési terv nem készült, az abból adódó feladatok 

beépültek az MNTFS Intézkedési tervébe. A stratégia általános célja az emberi lakhatásra gyakran alig 

alkalmas telepek felszámolása, esetenként – az egyedi körülmények messzemenő figyelembe vételével 

– a telepek rehabilitációja, település szövetbe való kapcsolása, a 2020-ig szóló célirányos szakpolitikai 

irányok és tartalmak megalapozása. A stratégia fő célja, hogy a telepek és leromló településrészek, 

települések – összefoglalóan a lakhatási marginalizáció és annak térbeni koncentrációja – 

újratermelődését megakadályozó, a szegregálódási, leszakadási folyamatokat megállító és a kialakult 

telepi élethelyzetek felszámolását szolgáló eszköztárat mutasson be és intézményesítsen annak 

érdekében, hogy a telepszerű lakhatási formát hosszú távon megszüntesse. A telepszerű 

lakókörnyezetben élők helyzetének javítását több operatív program (EFOP, VEKOP, TOP) egyaránt 

szolgálja. A nem városi jogállású településeken az EFOP, a városi jogállású településeken és a Közép-

magyarországi régióban a TOP és a VEKOP keretéből kerülnek támogatásra. A „Szegregált 

élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című ESZA konstrukció a szegregált 

lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és 

integrációjának segítését célozza humán eszköztárral. A beavatkozások három célterületre 
irányulhatnak. Korábban telepprogrammal nem érintett szegregátumok, ahol cél a további leszakadás 

megállítása, és lehetőség szerint a terület és az ott élő lakosság státuszának emelése, rehabilitálása. 
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Olyan nem városi szegregátumok, ahol korábban már zajlott komplex telepprogram a TÁMOP 

keretében. A cél az eddig elért eredmények továbbfejlesztése és újabb eredmények elérése. 

„Vadtelepek”, amelyek a település határától legalább 1 km-re található szegregátumok. Jellemzőjük az 

infrastruktúra teljes vagy majdnem teljes hiánya. Az ilyen típusú szegregátumok esetében a cél a telep 

teljes felszámolása, az itt élők integrálása. A „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex 

programokkal” című ERFA konstrukció célja a fenti beavatkozások kiegészítése a lakhatási 

körülmények javítását szolgáló infrastruktúrafejlesztésekkel, valamint a humánszolgáltatásokhoz 

szükséges beruházásokkal. A feladat megvalósulását a „Felzárkózási Együttműködések Támogatása” 

című EFOP projekt segíti, melynek célja a területi felzárkózási programok szakmai, módszertani 

támogatása és eszközrendszerük összehangolása, ezen belül kiemelt részcélja a komplex 

telepprogramok folyamatos szakmai támogatása, a projektek hatékonyságának növelése, társadalmi 

elfogadottságuk elősegítése. 

 Bevonás, szemléletformálás, antidiszkrimináció: a civil szervezetek, az egyházak, valamint az érintettek 

aktiválása, kétirányú szemléletformálás (többség/közvélemény, média, intézmények, szervek), tervezhető 
és konfliktuskezelő komplex bűnmegelőzési és közbiztonsági rendszer megteremtése. Az MNTFS 

végrehajtása során a települési önkormányzatok számára a helyi esélyegyenlőségi programok 

felülvizsgálatához és végrehajtásához támogatórendszert kell kialakítani. El kell végezni a 2014. 

december végéig elkészült 3155 önkormányzati helyi esélyegyenlőségi program értékelését, amelyhez 

kapcsolódóan 4380 önkormányzati tisztviselő képzése, továbbá országszerte szemléletformáló 

programok valósultak meg.  

 A szociális gazdaság fejlesztése. Helyi szociális gazdasági programok, szervezetek kialakításának 

ösztönzése, erősítése. Magyarországon 1992 óta működnek a Szociális földprogramok, amelyek 2015-

ben és 2016-ban 7800 család megélhetését segítik, és 396 embert foglalkoztatnak. 

 A tehetségek fejlesztésén keresztül növelni a társadalmi mobilitást. A megvalósulásról szóló kapcsolódó 

leírás a 3.5.1. Közoktatás fejezetben az iskolai tehetséggondozás, hosszú távú tehetségsegítő, - fejlesztő 

programok indítása, illetve folyamatosságuk biztosítása Magyarországon és a határon túli magyarság 
körében is Fejlesztéspolitikai feladatnál található. 

 A Nemzeti Társadalmi Felzárkózás Stratégiában foglaltak érvényesítése valamennyi szakpolitikában, és 

a végrehajtásának nyomon követését lehetővé tevő átlátható monitoring rendszer kialakítása, illetve 
kiterjesztése a fogyatékos emberek társadalmi csoportjára is. A fejlesztéspolitikai feladatok 1. 

pontjában bemutatott program-monitoring rendszer elkészült, és működése folyamatos. A célok 

teljesülését mérő indikátorrendszer frissítése és adatokkal való feltöltése a KSH bevonásával 

folyamatban van. Az EMMI létrehozta az Országos Szegregációs Adatbázist (a továbbiakban: OSZA) a 

KSH és a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nkft. közreműködésével. Az 

OSZA tartalmazza a szegregációval érintett területek (1384 szegregátum) térképes ábrázolását összesen 

709 településen. A szegregátumokban élő emberek száma meghaladja a 276 200 főt (30%-uk 15 év 

alatti gyermek). 

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 Horizontálisan érvényesítendő célkitűzés a periférikus területek lemaradásának csökkentése, a területi 

hátrányokból származó társadalmi hátrányok mérséklése. 

 Területileg, tartalmilag, időben, eszközrendszerben és erőforrásokban összehangolt, központilag 

koordinált, egymást kiegészítő fejlesztési programok együttesétől várható csak a hátrányos helyzetű 

csoportok, periférikus települések és térségek felzárkóztatása. 

 A romák társadalmi és gazdasági integrációját célzó intézkedéseket elsősorban területi és szociális 

szempontok (pl. hátrányos helyzet, tartós munkanélküliség, alacsony iskolai végzettség) – illetve ezek 
metszete – alapján kell meghatározni. 

A fenti intézkedések az MNTFS intézkedési tervének is részét képezik, illetve azokhoz kapcsolódódnak. 

A gyermekes családok ismétlődő szegénységi körének megtörése, esélyeik tartós és hosszú távú 

növelése érdekében folytatni és bővíteni kell a kedvezményezett járások (korábban hátrányos helyzetű 

térségek) integrált gyermekprogramjait, valamint szakmai, módszertani támogatását. Az „Integrált 



268 
 

térségi gyermekprogramok” című EFOP kiírás 2016 áprilisában jelent meg 31 olyan kedvezményezett 

járás számára, ahol a programnak van előzménye. A kiírás kerete 15 Mrd Ft, a szükséges háttér 

infrastruktúra biztosítását célzó kiírás ide vonatkozó kerete pedig 3 Mrd Ft. A gyermekek esélyeit 

növelő „helyi/térségi projektek szakmai-módszertani támogatása” alintézkedés a gyerekszegénység 

elleni programok (az integrált térségi gyerekprogramok, az 1000 lakos kistelepülésekre irányuló „Jó kis 

hely” gyerek- és ifjúsági szolgáltatások, valamint az újonnan létesülő Biztos Kezdet Gyerekházak) 

szakmai támogatását valósítja meg annak érdekében, hogy a programok elérjék a leginkább rászorulókat 

és fenntartható fejlesztéseket eredményezzenek. Az „Integrált gyerekprogramok szakmai támogatása” 

című EFOP kiírás 2016 januárjában jelent meg. A területi különbségek csökkentését a humán 

közszolgáltatások tekintetében, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, valamint az 

egyes szolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztését célozza a komplex programmal 

fejlesztendő járásokban megvalósuló „EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben – kedvezményezett térségek” című EFOP konstrukció.  

A „Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében – „végtelen 

lehetőség” című EFOP konstrukció célja a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján a legalacsonyabb 

komplex mutatóval rendelkező 5 járás területén modellprogram indítása: Az érintett legelmaradottabb 

térségek további leszakadásának fékezése, a leszakadás megállítása, továbbá a térségen belüli nagy 

fejlettségbeli különbségek csökkentése a helyi közösség fejlesztésével, a közösségi gondolkozás 

előmozdításával; A lakosság életesélyeit, életminőségét, szolgáltatásokhoz való hozzáférését, 

hátránykezelését, mobilizációját, közösségi kapacitásainak aktivizálódását szolgáló beavatkozások 

működtetése; A kapacitás hiányos és alulmotivált szolgáltatások támogatása, fejlesztése, a 

szolgáltatások összekapcsolásában rejlő lehetőségek kiaknázása. A program végrehajtása során, 

folyamatos szakmai jelenlét biztosításán keresztül ki kell tapasztalni azokat a szakmai eljárásokat, 

módszereket, továbbadni érdemes megoldásokat és tudásokat, amelyek a területileg is koncentrálódó 

tömeges szegénység és következményeinek kezelésében előremutatóak, rendszerbe illeszthetőek, 

fenntarthatóak lehetnek. Ezt segíti a programvégrehajtás folyamatkísérése. 

 A társadalmi felzárkózás terén a kulturális intézmények és közösségi szolgáltató terek szerepének 

erősítése, valamint az informális és non-formális tanulási formák, a kulturális szolgáltatások 

hozzáférhetővé tétele. A komplex programmal fejlesztendő járások összehangolt fejlesztését szolgálja az 

„EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című 

EFOP konstrukció. A fejlesztés célja a területi különbségek csökkentése a humán közszolgáltatások 

tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a 

köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás, informális és nem formális tanulás területén. 

 Önfenntartó település-programok, helyi közösségek fejlesztése, befogadó, és megtartó erejük erősítése. 

A települési önfenntartást erősítik az 1992 óta működő Szociális földprogramok. A Szociális 

földprogramok által a helyben megtermelt termények felhasználásával javulhat az érintett településeken 

a közétkeztetés minősége, amely segítheti az önellátó, önfenntartó települések kialakítását is.  

Hazai források a társadalmi felzárkózás támogatására: 

A fent bemutatott programok, intézkedések nem a finanszírozás forrása szerint különülnek el, hanem 

tematikus bontásban. Több program esetében egyszerre uniós és hazai források felhasználására is van példa 

(pl. Biztos Kezdet Gyerekházak, ösztöndíjprogramok). 

3.6.3 Közfoglalkoztatás 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A tartós munkanélküliek és különösen a roma népesség Startmunka programokba történő bevonásával a 

munkaerő-piacra jutásuk támogatása, foglalkoztathatósági, kompetencia-fejlesztési, település-

rehabilitációs programok.2016-tól a GINOP 6.1.1. „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak 

képzése” c. kiemelt projekt biztosítja a forrásokat a közfoglalkoztatottak képzéséhez. A kiemelt projekt 

teljes időszaka alatt (2015-2018) bevonni tervezett létszám 85 000 fő, amelyből tanúsítványt, vagy 

bizonyítványt szerzők célindikátora 68 000 fő (80%). A GINOP 6.1.1. programba 2016. december 31-ig 

34 560 fő került bevonásra. Az elindult képzési programok között – a célcsoport alacsony iskolai 
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végzettségét és motivációját is figyelembe véve – a kompetencia- és készségfejlesztés, a betanító jellegű 

un. szakmai képzések mellett, a munkaerőpiaci igényeknek is megfelelő rövidebb, és egy-egy régióban 

hiányszakmának számító hosszabb időtartamú, állam által elismert (OKJ-s) szakképesítést nyújtó 

szakirányok is megjelentek. A közfoglalkoztatási programokban szervezett képzések azonban 

önmagukban nem képesek az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező célcsoport újratermelődését 

megakadályozni. Ehhez a köznevelésben is olyan változtatásokra, intézkedésekre van szükség, melyek 

elősegítik a lemorzsolódás csökkentését, az alacsony iskolázottság felszámolását, s az iskolapadból 

kikerülők számára az elsődleges munkaerőpiacon is hasznosítható szakmát biztosítanak. . 

 A nők és a fiatalok foglalkoztatásának támogatása: speciálisan számukra felajánlható 

közfoglalkoztatásban elérhető munkák, mintaprogramok indítása, szociális jellegű foglalkozások 

biztosítása. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott egyének nemenkénti megoszlása kisebb 

mértékű arányeltolódást mutat a nők javára. Míg 2014 és 2015 1-11 hónapjában a férfiak voltak 

többségben (54,4%; 53,2%), addig 2016 azonos időszakában ez az arány megfordult. A legfrissebb 

adatok szerint a közfoglalkoztatottak között 50,1%-ban vannak a nők. A 25 év alatti fiatalok alapvetően 

nem képezik célcsoportját a közfoglalkoztatásnak, de indokolt esetben (ha számukra nincs nyílt piaci 

munkalehetőség és családfenntartóként jelennek meg), a fiatal közfoglalkoztatásban történő részvételi 

szándékáról szóló nyilatkozatának meglétével bevonhatóak e programokba. Egyéb esetben az Ifjúsági 

Garancia programba kell e személyeket bevonni. A fiatalok 12,4%-os aránnyal képviseltetik magukat 

2016-ban a közfoglalkoztatásban. 2014-ről 2015-re arányukban nem, de számosságukban növekedés 

következett be. Azonban a meghozott intézkedéseknek köszönhetően mind a számosságukban, mind 

pedig arányukban csökkenés figyelhető meg 2016-ban az előző év azonos időszakához képest. 

 A fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, közfoglalkoztatásban betölthető 

munkakörök kialakítása, támogatása, melynek érdekében foglalkoztatási rehabilitációs elemek 
megvalósítása, a beilleszkedést segítő intézkedések szükségesek: akadálymentesítés, segítő 

szolgáltatások alkalmazásának támogatása a munkáltatóknál, a munkáltatók felkészítése. A fogyatékkal 

élő személyek nem képezik célcsoportját a közfoglalkoztatásnak. Számukra speciális fejlesztő 

programokra, speciális munkakörnyezet kialakítására van szükség. Ilyen jellegű programokat az EMMI 

indít e személyek foglalkoztatásának elősegítése céljából. Foglalkoztatásukat nem a közfoglalkoztatók, 

hanem akkreditált szervezetek végzik, szakemberek bevonásával. Rehabilitációs ellátásban részesülő, 

megváltozott munkaképességű személyek azonban alanyai lehetnek a közfoglalkoztatásnak, sőt egyik 

kiemelt célcsoportját képezik, hiszen jelentős hátrányokkal küzdő személyekről beszélünk. 

 A közfoglalkoztatás egyes típusaiban résztvevők arányának kiegyenlítése azzal a céllal, hogy a rövid 

időtartamú közfoglalkoztatás keretei csökkenjenek. Országos közfoglalkoztatási programok fenntartása 

(napi 8 óra munkaidő, egész évet lefedő foglalkoztatás, szakképesítések megszerzése). A 
közfoglalkoztatási programok szervezése során a 2012. évtől gyakorlatilag kiszorultak a 

közfoglalkoztatás rendszeréből a rövid időtartamú (napi 4 órás munkaidejű) közfoglalkoztatási 

programok és előtérbe kerültek a hosszabb időtartamú és országos közfoglalkoztatási programok, 

jellemzően napi 8 órás munkavégzés mellett. A programok igazodtak a Kormány azon szándékához, 

hogy biztosított legyen a foglalkoztatás és a megélhetés mindazok számára, akik dolgozni tudnak és 

akarnak. Ezzel összhangban az egyes programok a jogszabályi lehetőségek között, lehetőség szerint 12 

hónap időtartamban kerültek megvalósításra. Az országos közfoglalkoztatási programokat nem csak 

fenntartotta a BM, de egyre szélesebb körben terjesztette ki. Az országos közfoglalkoztatási programok 

tevékenységi köreit illetően az egyik legszínesebb területe a közfoglalkoztatásnak, míg létszámában a 

klasszikus tömegfoglalkoztatást megvalósító ágazat. Jellemző országos közfoglalkoztatók az elmúlt 

években: vízügyi igazgatóságok, vízgazdálkodási társulatok, állami erdőgazdaságok, nemzeti park 

igazgatóságok, rendészeti szervek, katasztrófavédelmi szervek, honvédelmi szervek, közútkezelő, vasúti 

pályahálózat működtetők. 

 A közfoglalkoztatás bővítését a Kormány átmeneti eszköznek tekinti. Ennek megfelelően gondoskodni 

kell arról, hogy középtávon mind a résztvevők, mind a források fókusza a közfoglalkoztatás helyett az 

elsődleges munkaerő-piacra hatékonyan visszavezető aktív eszközökre terelődjön. Hosszabb távon a 
foglalkoztatás-központú területfejlesztés eszközeivel érhető el, hogy az ország leghátrányosabb helyzetű 

térségeiben ne a közfoglalkoztatás kínáljon szinte kizárólagosan munkalehetőséget az alacsonyan 

képzetteknek, és más hátrányos helyzetű csoportoknak. A kormány foglalkoztatáspolitikai célja a teljes 

foglalkoztatottság elérése. Mindemellett a Kormány célja, hogy növelje a közfoglalkoztatásból az 



270 
 

elsődleges munkaerőpiacra visszalépők arányát, mindez rögzítésre került Magyarország Konvergencia 

Programjában is. A célok elérése érdekében egy új jogintézmény került bevezetésre. 2015. november 

10-én megjelent a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. 
rendelet. A támogatás a közfoglalkoztatottat ösztönzi a versenyszférában történő elhelyezkedésre oly 

módon, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése 

esetén elhelyezkedési juttatásban részesül. A „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” program 2016. 

február 1-jétől 2016. december 31-ig tartott. A 2016. december 31-i adatok alapján közel 4400 fő lépett 

ki a közfoglalkoztatásból és nyújtotta be kérelmét az elhelyezkedési juttatás igénylése érdekében, 575 

millió Ft összegben. A BM 2014-2016 között számos intézkedést hozott annak érdekében, hogy 

ösztönözze a nyílt piaci elhelyezkedést és csökkentse a közfoglalkoztatásban történő bennragadást. Az 

elsődleges piaci elhelyezkedést elősegítő korábbi BM intézkedések: a rövid időtartamú 

keresőtevékenység időtartama 90 napról 120 napra nőtt, amely időtartam alatt a közfoglalkoztatott 

fizetés nélküli szabadságot vehet igénybe. (A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény [a továbbiakban: Flt.], valamint a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 

[a továbbiakban: Kftv.] módosításával, 2015. július 13-tól). A közfoglalkoztatott mentesül a 

rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól munkaviszony létesítése céljából 

történő állásinterjún való részvételhez szükséges időtartamra, és az igazolt távollét tartamára az állásidő 

szabályai szerint díjazás is megilleti. (Kftv. módosításával, 2015. január 1-jétől). A 

közfoglalkoztatottakat – amennyiben településükön erre lehetőség van – egyszerűsített foglalkoztatásba 

közvetítheti az állami foglalkoztatási szerv. (Kftv. módosításával, 2015. július 13-tól). Az állami 

foglalkoztatási szervhez bejelentett álláshelyekre a korábbiaktól eltérően a közfoglalkoztatásban lévő 

személy is közvetíthető, a felkínált állást köteles elfogadni. (Flt. módosításával, 2015. január 1-jétől). 

Az elsődleges piaci elhelyezkedést elősegítő NGM intézkedés: A közfoglalkoztatott a 

közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén 

elhelyezkedési juttatásban részesülhet. (A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 
328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján, 2016. január 1-jétől). További ösztönzőként funkcionál a 

közfoglalkoztatási bér, amely alapvetően a mindenkori minimálbér alatti összegben nyújtható. Az 

elmúlt évek rávilágítottak arra, hogy nem eléggé ösztönzi a két bér közötti különbség a 

közfoglalkoztatottakat arra, hogy a nyílt munkaerőpiacon vállaljanak munkát. Ezt kiküszöbölendő 2016. 

január 1-jétől nem követte a minimálbér emelkedését a közfoglalkoztatási bér. 2017. január 1-jétől 

pedig a drasztikus minimálbér (15%) és garantált bérminimum (25%) emelést, csak csekély mértékű 

(5%) közfoglalkoztatási béremelés követte, így továbbnyitva a bérollót. Ezen intézkedések együttesen 

azt a célt szolgálják, hogy mindenki, aki képes és tud, a nyílt munkaerőpiacon vállaljon munkát, a 

közfoglalkoztatás csak a leghátrányosabb helyzetűek számára maradjon fenn, azok számára, akik még 

nem képesek nyílt piaci munkavállalásra, vagy számukra az elsődleges piac nem kínál semmilyen 

munkalehetőséget. 

 A szociális gazdaság kiépülésével a közfoglalkoztatás célcsoportja jelentősen leszűkül azokra az 

alacsonyan képzettekre, akiket a szociális gazdaság vállalatai nem tudnak felszívni. Ezáltal a 

közfoglalkoztatási programokra nehezedő nyomás jelentősen csökkenhet. A Kftv. 4/A §-a, és a 

szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény tartalmazza a közfoglalkoztatás alapjain létrejövő szociális 

szövetkezetekre vonatkozó szabályokat, amelyek a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra 

történő kilépést a szociális gazdaság megerősödésével biztosítják. 

 A közfoglalkoztatás célzottabbá tétele a célcsoport tekintetében: alapvető cél, hogy a közfoglalkoztatás 

a jövőben azokra korlátozódjon, akiknek a foglalkoztatására ténylegesen nincs más lehetőség, 

elsősorban azokra, akik, foglalkoztatási szempontból a hátrányos helyzetű munkavállalók csoportjába 

tartoznak, és/vagy gazdaságilag elmaradott térségben élnek. A közfoglalkoztatás azonban ilyen 

esetekben is kizárólag társadalmilag hasznos tevékenység végzésére irányuljon. Fontos a 

közfoglalkoztatás legalább középtávú fenntartása. A közfoglalkoztatásnak az elmúlt években is fontos 

célkitűzése volt, hogy elsődlegesen a legrászorultabbakat érje el, illetve azon területekre jusson a 

legtöbb forrás, amelyek munkaerő-piaci, gazdasági, társadalmi, infrastrukturális szempontból a 

legelmaradottabbak. A már említett Korm. határozatok kiemelt célként határozzák meg az elsődleges 

munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskereséssel összefüggésben egyéb 

ellátásra nem jogosult álláskeresők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők 



271 
 

(kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, a menekültek és oltalmazott jogállásúak, 

a menedékjogról szóló törvény szerinti elismerést kérő személyek, valamint a kijelölt tartózkodási 

helyen élő harmadik országbeli állampolgárok, a roma nemzetiségűek, valamint a Nemzeti 

Eszközkezelő Zrt. által működtetett Határozott idejű bérleti szerződés programban részt vevő 

álláskeresők) foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelését, figyelembe véve az álláskeresők 

ügyfél-kategorizálási rendszerben történt besorolását. A járási hivatalokon működtetett ügyfél-

kategorizálási rendszer esetében a közfoglalkoztatás célcsoportját a 3. kategóriába eső, támogatással is 

csak nehezen elhelyezhető, hátrányos helyzetű álláskeresők adják. Ezen személyek felzárkóztatása a 

képzési programokkal, munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával és a közfoglalkoztatás során szerzett 

munkaszocializációval lehetséges. Az ügyfél-kategorizálási rendszer 1-2. kategóriájába tartozó 

álláskeresők esetében az NGM által szervezett munkaerő-piaci programok, az általuk működtetett aktív 

foglalkoztatáspolitikai eszközök jelenthetnek megoldást. 

 A közfoglalkoztatási feladatellátás lehatárolása: le kell választani a közfoglalkoztatásról azokat az 

önkormányzati feladatokat, amelyeket forráshiány miatt az önkormányzatok jelenleg közfoglalkoztatás 
keretében oldanak meg, de valójában az alapfeladataik közé tartoznak, és jellegüket tekintve nem 

illeszkednek a közfoglalkoztatás rendszerébe (pl. jellemzően több évre szóló munkaszerződés alapján 

ellátott, szakképesítést igénylő feladatok). A közfoglalkoztatással érintett települési önkormányzatok 

jelentős része kedvezményezett település. Ezen települések a kötelező és önként vállalt feladataik 

elvégzéséhez jellemzően nem, vagy csak korlátozottan rendelkeznek pénzügyi és humán erőforrásokkal. 

Ezt figyelembe véve a közfoglalkoztatási programoknak az elmúlt években feladata volt az is, hogy 

ezen települések felzárkóztatásában, a települések élhetőbbé tételében, fejlesztésében is jelentős 

szerepet vállaljanak. Hosszú távon meg kell teremteni az önkormányzatok érdekeltségét abban, hogy a 

közfoglalkoztatottakat visszaengedjék a nyílt munkaerőpiacra, ne a saját programjaik eredményességét, 

sikeresen megvalósítását tartsák szem előtt, hanem az álláskeresők hosszú távú érdekeit. A 

közfoglalkoztatás hosszú távú átalakításának, a jelenleg tapasztalható munkaerőhiány okozta, 

közfoglalkoztatással is összefüggő foglalkoztatáspolitikai lépéseknek egyik kulcsfeladata, hogy 

miképpen képesek megteremteni ezt az érdekeltséget a közfoglalkoztatók esetében. 

 A közfoglalkoztatás célcsoportja újratermelődésének megakadályozása: a közoktatás hatékonyságának 

növelése és a korai fejlesztési szolgáltatások elterjesztése elengedhetetlen az alacsonyan képzettek (csak 

a közfoglalkoztatásban elhelyezkedni tudók) újratermelődésének megakadályozása érdekében. A 
közfoglalkoztatási programokban 2012-től a TÁMOP 2.1.6. program keretében kerültek képzésbe a 

közfoglalkoztatottak, majd 2016. évtől a GINOP 6.1.1. program keretében. Mindkét program fő 

célkitűzése volt, hogy olyan szakmát, olyan ismereteket nyújtson az álláskeresők számára, mely segíti 

őket a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésben. A 2012-2015. között működtetett TÁMOP 

2.1.6. program keretében mindösszesen 183 791 fő, köztük 175 307 fő (95%) közfoglalkoztatott kapott 

lehetőséget tudása, kompetenciái fejlesztésére. A projektbe bevontak 95%-a sikeresen végzett. 

2016-tól a GINOP 6.1.1. „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” c. kiemelt projekt 

biztosítja a forrásokat a közfoglalkoztatottak képzéséhez. A kiemelt projekt teljes időszaka alatt (2015-

2018) bevonni tervezett létszám 85 000 fő, amelyből tanúsítványt, vagy bizonyítványt szerzők 

célindikátor száma 68 000 fő (80%). A GINOP 6.1.1. program keretében a 2016. évben már több mint 

30 ezer fő került bevonásra. A közfoglalkoztatási programokban szervezett képzések azonban 

önmagukban nem képesek az újratermelődést megakadályozni. Ehhez szükséges a köznevelésben is 

olyan változtatásokat hozni, melyek elősegítik az alacsony iskolázottság felszámolását, szakmát 

biztosítanak az iskolapadból kikerülők számára, mely az elsődleges munkaerőpiacon hasznosítható. 

 Fontos az új típusú szociális szövetkezetek kialakításának ösztönzése. A közfoglalkoztatási programok 

alapjain szerveződő szociális szövetkezetek számának bővítése, a majdani szociális szövetkezetek 

alapjául szolgáló tevékenységek működtetéséhez szükséges kapacitások támogatása, a beruházások 

megvalósítása, a települési önkormányzatok ösztönzése kiemelt feladata volt az elmúlt években a 

közfoglalkoztatásnak. Ennek során 2012-től 2016-ig 235 szociális szövetkezet alakult, számuk 

folyamatosan bővülő. A további évek elsődleges célja, hogy a jól működő, gazdaságosan működtethető 

szociális gazdaságokat uniós, vagy hazai forrásból (már nem közfoglalkoztatási támogatásból) tovább 

erősítsük, hogy versenyképes piaci szereplők lehessenek és további álláskeresők piaci foglalkoztatását 
tudják megvalósítani. 
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 A munkaerőpiaci szolgáltatások között kiemelt szerepű mentor szolgáltatás (álláskeresés, 

munkavállalás, képzés) nyújtása. A hátrányos helyzetű személyek és közfoglalkoztatottak esetében a 

képzési időszak alatt számos probléma veszélyeztetheti a képzés eredményes befejezését (pl. 

egészségügyi, családi, párkapcsolati probléma, beilleszkedési nehézség), ezért kiemelt szerepe van a 

mentori tevékenységnek. A 2012-2015 között működtetett TÁMOP 2.1.6. képzési program nyújtott 

lehetőséget a közfoglalkoztatottak képzésére. A projekt teljes időtartama alatt bevont 

közfoglalkoztatottak képzési programjának megvalósítását átlagosan 126 fő mentor segítette. 

Összességében, a projekt 2015. november 30-ai lezárásáig a bevont közfoglalkoztatottak 20%-a, azaz 35 

824 fő vett igénybe mentori szolgáltatást egyéni képzési programjának sikeres befejezése érdekében. A 

mentori szolgáltatás nyújtása a 2016-tól működtetett GINOP 6.1.1. programnak is fontos részét képezi, 

amit a vizsgált időszakban átlagosan 119 fő biztosított. A 2016. év végi záró adatok alapján a projektbe 

vontak 90%-a, 31 012 fő részesült mentori szolgáltatásban, amelyből mindössze 1 098 fő (3,5%) 

morzsolódott le. A képzés alatt felmerülő problémák feltárása és megoldása érdekében a mentor szoros 

együttműködést alakít ki a képző intézménnyel, egyéb szociális intézmény munkatársaival, igény esetén 

a munkaadókkal. 

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 A közfoglalkoztatás során a munkavállalás szempontjából hátrányos és leghátrányosabb helyzetűek, 
illetve a rokkantsági nyugellátásban megváltozott munkaképességűek ellátásaiban részesülők 

közfoglalkoztatásba történő bevonása prioritást kap. A startmunka mintaprogramok tervezése 

területileg elsődlegesen a periférikus helyzetű térségekre koncentrál. A közfoglalkoztatás céljai minden 

évben a Kormány által meghatározott elvek mentén fogalmazódnak meg, melyek az közfoglalkoztatás 

tárgyévi céljait tartalmazó Korm. határozatban kerülnek kihirdetésre. E célok valamennyi vizsgált évben 

a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok közfoglalkoztatásba történő bevonását 

tartalmazták. Így elsődlegesen a nyílt munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon 

halmozottan hátrányos helyzetben lévő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve 

álláskereséssel összefüggésben egyéb ellátásra nem jogosult álláskeresők, az alacsony iskolai 

végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők, kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a 

hajléktalanok kerültek bevonásra. A 2016. évben a BM az EMMI és az NGM közreműködésével új 

típusú, speciális közfoglalkoztatási programot indított a mentális, szociális és egészségügyi 

problémákkal küzdő álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése érdekében. A program a jelenleg a 

közfoglalkoztatásba is nehezen bevonható személyek foglalkoztatását és foglalkoztathatóságát kívánja 

fejleszteni oly módon, hogy számukra a foglalkoztatás mellett munkaerő-piaci, szociális és 

egészségügyi szolgáltatásokat nyújt. Ezen szolgáltatások nagy mértékben elősegítik ezen személyek 

munkavégző képességének fejlesztését, a munkára történő szocializációjukat. A speciális 

közfoglalkoztatási pilot program 2016. július 1-jén került elindításra 5 hónapos időtartamra, 4 

megyében (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya, Zala), 11 helyszínen, 

mindösszesen 300 fővel. A közfoglalkoztatásra szánt pénzeszközök megyei leosztása során figyelembe 

vételre kerülnek az egyes területek munkaerő-piaci jellemzői, az egyes térségek gazdasági lehetőségei, 

biztosítva ezáltal, hogy a deprivált térségekbe jusson a legtöbb forrás, ugyanakkor a lehető legtöbb 

hátrányos helyzetű, döntően foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, illetve ellátásban nem 

részesülő, valamint rokkantsági ellátásból kikerülő álláskereső számára legyen biztosított a 

közfoglalkoztatás. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 

szerinti kedvezményezett járások. A közfoglalkoztatás általános céljait a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 

törvény (a továbbiakban: Kftv.), valamint a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg: „A (…) munkaképes lakosság munkához juttatása, 

az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése” (Kftv.), valamint „a munkanélküliség csökkentésére 

alkalmas egységes rendszerének létrehozása, az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó közfeladatok 

ellátásának ösztönzése, valamint az erre a célra szolgáló pénzügyi keret hatékonyabb felfelhasználása” 

(375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet). A Kormány a közfoglalkoztatás tárgyévi céljait minden évben 

Korm. határozatban határozza meg, amelynek megalkotásánál figyelemmel van a Nemzeti Fejlesztés 

2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozatban 

foglalt alapelvekre és stratégiai célkitűzésekre. A közfoglalkoztatás 2014. évi céljait a közfoglalkoztatás 

2014. évi céljairól szóló 1199/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, a 2015. évi céljait a közfoglalkoztatás 
2015. évi céljairól és a közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő kérdésekről szóló 

1044/2013. (II. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1082/2015. (III. 3.) Korm. határozat, míg 2016. 
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évi céljait a közfoglalkoztatás 2016. évi céljairól és a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt 

települések meghatározásáról szóló 1040/2016. (II. 11.) Korm. határozat tartalmazza. A 

közfoglalkoztatási programok indítását megelőzően a belügyminiszter, mint a Kormány 

közfoglalkoztatásért felelős tagja (a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 

Korm. rendelet 21. § 12. pont, valamint 31. § alapján) három-, illetve négyoldalú megállapodásokat ír 

alá a nemzetgazdasági miniszterrel, az emberi erőforrások miniszterével, valamint a földművelésügyi 

miniszterrel a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

39/A. § (2) bekezdése alapján, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap költségvetésében külön előirányzatot 

képező, külön jogszabályban meghatározott közfoglalkoztatás támogatására fordítható pénzeszközök 

felhasználási céljainak és felosztása elveinek meghatározásáról. A megállapodásokban megjelennek a 

hivatkozott OGY és Korm. határozatok alapelvei és céljai, és az azok végrehajtásához szükséges 

intézkedések. A Korm. rendeletek alapján 2014-2016. években a közfoglalkoztatás szempontjából 

kiemelt településnek minősültek a kedvezményezett települések, illetve járások besorolásáról szóló 

jogszabályok alapján kedvezményezett települések:  

˗ korábban a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 

átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. 
(XI. 30.) Korm. rendelet szerinti települések, illetve a  

˗ kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendeletben 

meghatározott települések, majd a későbbiekben 

˗ a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. sz. 

mellékletében meghatározott kedvezményezett járáshoz, vagy a 4. mellékletben meghatározott, 

átmenetileg kedvezményezett települések, vagy a 6. mellékletben szereplő természeti vagy 

civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségek közé tartozó települések, illetve a 

˗ a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. 
(IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő települések, továbbá azon települések 

˗ amelyek a belügyminiszter egyedi döntése alapján kiválasztott, a korábbi Pécsi kistérséghez 

tartoztak, továbbá  

˗ amelyek a közfoglalkoztatás, társadalmi felzárkózás és a szociális földprogram tekintetében a 

Gyöngyösi kistérség egyes településeinek kiemelt településsé nyilvánításáról szóló 1225/2011. (IV. 
29.) Korm. határozat 1. pontjában szerepelnek.  

A Korm. rendeletek és a három, illetve négyoldalú megállapodások alapján a közfoglalkoztatás 

szempontjából kiemeltnek minősülő településen van lehetőség az ún. járási (korábban kistérségi) 

startmunka mintaprogramok indítására. A járási (kistérségi) startmunka mintaprogramok főbb 

tevékenységi területei: mezőgazdasági program, mezőgazdasági utak rendbetétele, belvízelvezetés, 

illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, bio- és megújuló energia-felhasználás, belterületi 

közúthálózat karbantartása, helyi sajátosságokra épülő egyedi program. 

 Néhány közfoglalkoztatásba bevonható terület egyértelműen azonosítható térségi megjelenéssel bír: pl. 

a vízügyi igazgatás szervezésében elvégezhető közmunkák ár- és belvízveszélyes területeken, kulturális 
örökséggondozás, erdőgazdálkodás. Az országos közfoglalkoztatási programok a leginkább alkalmasak 

arra, hogy megfeleljenek a fenti feladatnak. A fejlesztéspolitika e meghatározott feladatával 

összefüggésben a Kormány a közfoglalkoztatás számára célként határozta meg a következőket: a 

természeti és épített környezet védelmét, a kulturális örökség elemeinek megóvását, a gondozatlan 

sírkertek rekonstrukciójának elősegítését továbbá a vasúti pályahálózat, illetve az országos közúthálózat 

környezetének tisztántartását, karbantartását; a területi vízrendezési-, vízkár-elhárítási- és 

mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokban a közfoglalkoztatottak fokozottabb bevonását. Az országos 

programok szervezése és megvalósítása e célok megvalósítása mentén történt az elmúlt években is. A 

feladatok elvégzésében partnereink voltak a vízügyi igazgatóságok, vízgazdálkodási társulatok az ár- és 

belvízvédekezéssel összefüggő feladatok ellátásában, az állami erdőgazdaságok és a magán 

erdőgazdálkodók az erdőművelésben, az erdők tisztán tartásában, a Nemzeti Művelődési Intézet és 

partnerszervezetei a kulturális örökséggondozásban. 
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Az OFTK térkategória szakterületi szabályozásban való megjelenése: 

Az OFTK egyes fejlesztéspolitikai feladatai számos ponton megjelennek a már említett, a tárgyévi 

közfoglalkoztatási célokat tartalmazó Korm. határozatban, illetve a közfoglalkoztatással érintett 

miniszterek közös megállapodásában. Az éves Kormányhatározatok az alábbiakat határozzák meg e 

tekintetben a közfoglalkoztatás céljaként:  

a) az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerő-piacon halmozottan hátrányban 

lévő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra 

nem jogosult álláskeresők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők 

(kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, menekültek és oltalmazott jogállásúak, 

a menedékjogról szóló törvény szerinti elismerést kérő személyek, valamint a kijelölt tartózkodási 

helyen élő harmadik országbeli állampolgárok, a roma nemzetiségű álláskeresők továbbá a Nemzeti 

Eszközkezelő Zrt. által működtetett „Határozott idejű bérleti szerződés” programban részt vevő 

álláskeresők) foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelését figyelembe véve az 

álláskeresők ügyfél kategorizálási rendszerben történt besorolását; 

b) a közfoglalkoztatással érintettek, különösen az a) pontban meghatározott célcsoportok munkaerő-piaci 

(re)integrációjához leginkább szükséges és megfelelő, személyre szabott munkaerő-piaci 

szolgáltatásokhoz és képzésekhez való minél szélesebb körben való hozzáférését; 

c) az értékteremtő, hasznos, a helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő 

programok támogatását, valamint a nem megfelelő mentális, szociális, egészségi állapotú álláskeresők 

esetében a társadalmi beilleszkedést szolgáló, a célcsoport sajátosságait előtérbe helyező rehabilitációs 

szociális közfoglalkoztatási programok indítását; 

d) a természeti és épített környezet védelmét, a kulturális örökség elemeinek megóvását, a gondozatlan 

sírkertek rekonstrukciójának elősegítését továbbá a vasúti pályahálózat, illetve az országos 

közúthálózat környezetének tisztántartását, karbantartását; 

e) a helyben megtermelt termények felhasználásával - ideértve a szociális földprogram megvalósítását is 

- a közétkeztetés minőségének javítását, e tekintetben az önellátó, önfenntartó települések kialakítását; 

f) a civil és karitatív, valamint egyházi szervezetek közreműködésére fokozottan támaszkodva a 

lakónépesség komfortérzetének javítása érdekében a rendezett közösségi terek kialakítását; 

g) a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas területeken és zártkerti területeken gazdaságosan termelhető 

és piacképes mezőgazdasági termékekre épülő, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő fejlesztések 

megvalósítását; 

h) a roma lakosság lakhatásának, társadalmi integrációjának elősegítését;  

i) a területi vízrendezési-, vízkár-elhárítási- és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokban a 

közfoglalkoztatottak fokozottabb bevonását; 

j) a területi munkaerő-piaci különbségek kiegyenlítését, valamint a közfoglalkoztatás során szerzett 

jövedelem által a közfoglalkoztatásban résztvevők korábbi életminőségének javítását; 

k) az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális szövetkezetek alakításának elősegítését, 

valamint a szociális szövetkezetek működési feltételeinek javítását célzó tevékenységek szakmai-

módszertani támogatását, az e célra biztosított uniós források elérésének elősegítését; 

l) a vidék lakosságmegtartó képességének növelését.  

A fenti feladatokon túl a közfoglalkoztatással érintett miniszterek megállapodásában további feladatok, 

célok jelennek meg a közfoglalkoztatással összefüggésben, melyek összhangban állnak a 

Kormányhatározatban lefektetett célokkal, illetve az OFTK-ban meghatározott fejlesztéspolitikai 

feladatokkal egyaránt. Így célként került meghatározásra:  

˗ a kulturális örökség elemeinek megóvása, a Magyarország területén lévő, jelenleg gondozatlan, 

pusztulóban lévő sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójára irányuló kormányzati program 

megvalósításának elősegítése; 

˗ a területi és szezonális munkaerő-piaci különbségek kiegyenlítése, ezáltal a közfoglalkoztatásban 

résztvevők életminőségének javítása; 

˗ az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális szövetkezetek alakításának 

elősegítése;  

˗ a vasúti pályahálózat, illetve az országos közúthálózat környezetének tisztántartása, a kapcsolódó 
területek növényzetének karbantartása;  

˗ a természeti és épített környezet védelme;  
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˗ A közfoglalkoztatás célcsoportjai nyílt munkaerőpiacra történő visszavezetésének elősegítése 

érdekében – összhangban az EU 2020 Stratégia nemzetközi és hazai céljaival –, a rendelkezésre 

álló hazai és Európai Uniós forrásokból támogatásra kerülnek olyan célzott munkaerő-piaci 

képzések, amelyek piacképes szaktudást biztosítanak, segítik az alacsony iskolai végzettségűek 

felzárkózását, kompetenciafejlesztését, a szakképzési programokba való belépését, illetve olyan 

munkaerő-piaci és egyéb szolgáltatások, amelyek egyrészt segítik a képzési programok sikeres 

megvalósulását, megakadályozva a lemorzsolódást, másrészt – egyéni, vagy csoportos formában – 

segítik a társadalmi (re)integrációt, az álláskeresést, az önfoglalkoztatóvá és a vállalkozóvá válást. 

E célok jellemzően a GINOP, az EFOP, valamint a VEKOP keretében, ezek szinergiájának 

kiaknázásával teljesülhetnek. 

Hazai fejlesztési források az OFTK szakpolitikai és területi céljaival összefüggő felhasználása: 

A közfoglalkoztatásra szánt pénzeszközök mértékét a Magyarország központi költségvetéséről szóló 

törvény határozza meg. A forrás a Nemzeti Foglalkoztatási Alap részeként jelenik meg a törvény 1. 

melléklet LXIII. fejezete a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 8. cím „Start-munkaprogram” kiadási 

előirányzataként. Az előirányzat mértéke az elmúlt években a Kormány teljes foglalkoztatottság 

megvalósítására irányuló célkitűzéseként folyamatosan emelkedett, melyet a következő ábra szemléltet:  

Költségvetési év 

előirányzat 

Teljes Start-

munkaprogram 

előirányzat 

(millió Ft) 

Közfoglalkozta-tásban 

résztvevők éves 

átlagos létszáma 

(fő) 

Felhasznált/ kifizetett  

Start-munkaprogram 

(millió Ft) 

Felhasználás 

aránya 

2011* 8 492,6 75 810 7 316,9 86,16% 

2012 137 730,1 92 412 131 851,2 95,73% 

2013 179 897,8 126 668 171 152,8 95,14% 

2014 231 105,3 178 850 225 542,3 97,59% 

2015 270 000,0 208 127 253 812,0 94,00% 

2016 eredeti 
340 000,0 nem releváns nem releváns 

nem 

releváns 

2016** módosított 279 238, 3 223 469 267 965,7 95,95% 

2017 eredeti 
325 000,0 

még nem 

értelmezhető 

még nem 

értelmezhető 0,00% 

2017*** módosított 
257 320,0***

* 

még nem 

értelmezhető 

még nem 

értelmezhető 0,00% 

*NGM-nél 64 Mrd Ft a közfoglalkoztatásra 

**A 2016. évben  a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Start-munkaprogram” kiadási előirányzat terhére az év 

folyamán több forrásátcsoportosítás is megvalósult, így az OFA részére 10 milliárd Ft, majd további 2 milliárd 

Ft átadásáról intézkedtünk. Egyéb működési célú kiadásokra a 1787/2016. (XII. 17.) Korm. hat. értelmében 

40,76 milliárd Ft, valamint a 1884/2016. (XII. 28.) Korm. hat. alapján további 8 milliárd Ft került átadásra az 

NGM részére. Az adattartalom szempontjából a módosított előirányzatra vonatkozó adatok relevánsak. 

***Az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről szóló 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozatban foglalt feladatok 

megvalósításához kapcsolódó forrásátadásokkal csökkentett előirányzat 

**** Az összeg nem tartalmazza a fejezetek közötti és a fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításokról szóló 

2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozattal az NFM és az EMMI részére átadott 27,5 Mrd Ft-os keretet. 
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Az előirányzat növekedése lehetővé tette, hogy egyre nagyobb számosságban kerüljenek bevonásra a 

hátrányos helyzetű álláskeresők a közfoglalkoztatási programokba, illetve fokozottabb mértékű támogatás 

jusson a leszakadó területekre, a leghátrányosabb helyzetű térségekbe. A források felhasználása során is 

megjelennek a fejlesztéspolitikai feladatokban meghatározott elvek, irányok, az egyes megyei 

keretösszegek ennek megfelelően kerülnek meghatározásra. Az előirányzat alapvetően kétféle módon kerül 

felhasználásra. Egyrészt a központi keretből, közvetlenül a közfoglalkoztatásért felelős miniszter döntése 

útján kerülnek támogatásra az országos közfoglalkoztatási programok, valamint a mintaprogramok (járási, 

egyéb és országos mintaprogramok), másrészt decentralizált keret formájában megyei keretek kerülnek 

meghatározásra, melyekkel a járási hivatalok saját hatáskörben gazdálkodhatnak és állapíthatnak meg 

támogatást a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokra. A regionális munkaerő-piaci 

különbségek kezelésének egyik eszköze a hátrányos helyzetű térségekben indított közfoglalkoztatási 

mintaprogram, amelynek keretében a beruházási és dologi költségeket és kiadásokat nagyobb mértékben 

támogatjuk. A 2011-2016. évben elindult mintaprogramok tapasztalatait figyelembe véve megállapítható, 

hogy a mintaprogramok keretében az önkormányzatok nagy létszámban biztosítanak munkalehetőséget a 

hátrányos helyzetű álláskeresők számára. Azokban a megyékben, ahol nem, vagy kevés mintaprogram 

indul, illetve ahol a járási startmunka mintaprogramokból a települések kikerültek, a hagyományos 

hosszabb időtartamú, jellemzően 6-8 órás közfoglalkoztatás támogatására arányaiban nagyobb mértékben 

kell a decentralizált keretet megállapítani. A decentralizálás elveinél is érvényesül, hogy elsősorban a 

deprivált térségekbe jut a forrás nagyobb része, hiszen ezen régiók felzárkóztatása, fejlesztése, lakosainak 

munkához és jövedelemhez juttatása kiemelt célkitűzés. A források meghatározásánál figyelembe vételre 

kerülnek az egyes megyék munkaerő-piaci jellemzői (FHT-sek száma, álláskeresők száma), gazdasági 

mutatói (települések adóerőképessége) is. 

3.6.4 Kultúra 

3.6.4.1 Kulturális örökségvédelem 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 Örökségbarát fejlesztéspolitika felépítése, a kulturális örökségvédelem beépülése az ágazati politikákba, 

megvalósításuk támogatása. Az ÁROP „Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése” című pályázati 

felhívás keretében még 2013-ban készült el a „Kulturális keretstratégia kulturális örökségvédelmi 

szakpolitikai pillére” című dokumentum. További szakpolitikai dokumentumként kezelhető a bemutatott 

ÁROP pályázat keretében szintén 2013-ban elkészült „Kastélyok, várak, kúriák kulturális célú hasznosítási 

programja” című stratégia. A vizsgált időtávban újabb, a szakpolitika által felügyelten készített stratégiai 

dokumentum nem készült. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 

rendelet alapján a kulturális örökség védelme 2014. július 6-tól a Miniszterelnökséget vezető miniszter 

feladat- és hatáskörébe tartozik. A Kormány e döntése a kulturális örökségvédelmet a stratégiai 

fontosságú ágazatok közé emelte. A Kormány döntésének következtében 2014 és 2016 között a 

kulturális örökségvédelem jogszabályi háttere, intézményrendszere is gyökeresen átalakult az alábbi 

jogszabályok és kormánydöntések alapján: A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 

törvény 2015. évi (kétszeri) és 2016. évi módosítása. A régészeti örökség és a műemléki érték 

védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Kormányrendelet, ennek helyébe lépett 

2017. január 1-jétől a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) 

Kormányrendelet. A régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté 

nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes 

szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet. A nagyberuházást megelőző régészeti feltárás 

végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek 

akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről szóló 14/2015. (III. 11.) MvM rendelet. A 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás 

megfigyeléséhez kapcsolódó egyes eljárási szabályokról szóló 10/2016. (IV. 13.) MvM rendelet. A 

2014-2020-as európai uniós költségvetési időszak operatív programjaiban a kulturális örökség, mint 

társadalmi és gazdasági erőforrás jelenik meg. A kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása a 

GINOP, TOP egyes prioritásaiban támogatandó cél. 

 Társadalmi tudatformálás, részvétel biztosítása. A Műemlékőr – a holland Monumentenwacht-módszer 
hazai meghonosítását célzó – projekt a Közép-Európa program támogatásával 2012-2014 között zajlott 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata vezetésével és 8 további partner részvételével. A partnerség 
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lengyel, német és olasz városi, illetve megyei önkormányzatokat – mint a kulturális örökség elemek 

fenntartóit és működtetőit – valamint szakmai-tanácsadó szervezeteket tömörített. A projekt a városi 

kulturális örökség védelmi, működtetési, illetve gazdálkodási kérdéseire keresi a választ. A célok között 

szerepel innovatív és versenyképes szolgáltatási portfóliók kidolgozása és bevezetése, hatékony 

menedzsment-módszerek kifejlesztése és üzembe állítása, továbbá pénzügyi, finanszírozási megoldások 

kidolgozása, alkalmazása. A természeti környezet vagy az egészség megóvásához hasonlóan, a 

kulturális örökség hosszú távú fenntartása esetében is alapvető eszköz a megelőzés. Műemlékvédelmi, 

műszaki és gazdaság(osság)i szempontból egyaránt hatékonyabb a műemlék épületek rendszeres, 

tervezett karbantartása, mint az időnkénti, nagy volumenű helyreállítás. Az örökségvédelmi törvény a 

tulajdonosok/kezelők számára előírja a védett ingó és ingatlan javak megőrzését, ám a fenntartás 

szakmai-műszaki lehetőségei (és lehetséges forrásai) sokszor nem ismertek, vagy nem állnak 

rendelkezésre, így a jogszabályban leírtak megvalósulása a gyakorlatban igen alacsony szintű. 

 Kiszámítható állami támogatási és örökségbarát nemzeti jogrendszer megteremtése. Az ágazati 

szakpolitikában jelentős előrelépés a 2016-ban előkészített és elfogadott műemléki adóügyi ösztönzők 

körének kiszélesítése, valamint az ágazati követelmények, szabályok, joghatások „egyszerűsítése”, 

„csökkentése”, amely szakmai szempontból nem „örökségbarát”, de a fejlesztő, befektető típusú 

„barátságot” segíti vagy élénkítheti (pl. egyszerűbb eljárásrend: engedély helyett bejelentés-

tudomásulvétel, kisebb dokumentációs-kötelezettség stb.). A Kormány 2015-től új szemléletet vezetett 

be a kulturális örökségvédelemben, s e folyamat részeként került sor a kulturális örökség védelméről 

szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 2015, majd 2016. évi módosítására. A Kötv. 

megváltozott szabályainak megfelelően 2016 októberében a törvény végrehajtási utasításaként a 

régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet) is módosult, a régészeti lelőhely és 

a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet 

megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM rendelettel 

együtt. 2017. január elsején hatályba lépett az új, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet. A kulturális örökségvédelem valamennyi 

területén (régészeti örökség, műemléki érték, védett kulturális javak) részletszabályokat megállapító 

rendelet megalkotása magában hordozza azt a pozitív változást is, hogy a szabályozás átláthatóbb és 

rövidebb lett, a Kötv. szerkezetét követve logikusabb struktúrát kapott, emellett a deregulációs 

folyamatot is elősegítette azáltal, hogy a hatályos jogszabályok számát csökkentette. A jogszabály címe 

azt is lehetővé teszi, hogy a jövőben esetlegesen felmerülő olyan szabályozási igényeket, amelyeket 

kormányrendeleti szinten lehetséges szabályozni, ebben az egységes rendeletben helyezzen el a 

jogalkotó, így az örökségvédelmi jogszabályok száma várhatóan a jövőben sem fog növekedni. 

 Az állami kulturális örökségvédelmi intézményrendszer megerősítése. Az örökségvédelem 2001-ben 

integrált intézményrendszere 2012-2016 közötti teljesen átalakult. A területi és központi kormányzati 

szervekbe történő szervezeti integráció 2016 végével teljes körűen megvalósult. A 1312/2016. (VI.13.) 

Korm. határozat, valamint a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet rendelkezett a központi államigazgatási 

szervezetrendszer átalakításáról, az átalakítási folyamat keretében megszüntetendő központi 

költségvetési szervekről és minisztériumi háttérintézményekről, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalok megerősítéséről újabb szakterületeknek a kormányhivatalokba történő integrálásával. A 

központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével 

összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a Forster 

Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnésével összefüggésben 

hatályon kívül helyezte a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról 

szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletet. A szervezeti átalakítással a kulturális javak hatósága, a 

nyilvántartást vezető hatóság, valamint a miniszter által működtetett örökségvédelmi szakértői 

testületek is a Miniszterelnökségre kerültek. 

 Restaurátori (megtartó, javító) megközelítés támogatása a területi és egyedi védelemben, a folyamatos 
és rendszeres értékfeltárás és értékvédelem biztosítása. Szakpolitikai szinten a jogalkotás terén 

mutatható fel eredmény: 1. a restaurátori kötelező tevékenység előírása és az előírások szigorítása; 2. az 

„értékvizsgálat” és „értékleltár” tevékenységének kötelező előírása és joghatásokhoz kötése.  
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 Nyilvántartások jogszerűvé és naprakésszé tétele. A 2009-2012-ben elvégzett nagy volumenű és 

kampányszerű munka elsősorban a műemléki nyilvántartás jogszerűségének visszaállítását és a 

régészeti nyilvántartás adatfeltöltését szolgálta. A vizsgált időszakban előrelépés a téren nem történt. 

 Szakmai, eljárási szempontrendszerek kidolgozása. 2015. október 14-én közlemény jelent meg a 

Kormány honlapján a műemléki érték meghatározásának, nyilvántartásba vételének és műemlékké 

nyilvánításának szakmai szempontjairól a kulturális örökség védelméért való felelősség körében, a 

Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás 31. §-a 

szerinti feladatok ellátása keretében. 

 Két- vagy többoldalú nemzetközi együttműködések megvalósítása. A kulturális örökség megőrzése, mint 

gazdasági és társadalmi erőforrás fenntartható fejlesztése, értékeinek kibontakoztatása, nagyközönség 

számára való hozzáférhetővé tétele, valamint a kulturális örökségben rejlő fejlesztési potenciál 

kiaknázása érdekében 2014-2016 között is számos, az örökségvédelmi intézményrendszer, valamint 

más szervezetek által kezdeményezett pályázat, párbeszéd, stratégiaalkotás, projekt indult el, vagy 

fejeződött be. Támogatást ezekhez az EGT Norvég Alap, az INTERREG programok nyújtottak. Az 

örökségvédelmi intézményrendszer átalakítását követően 2015-ben indultak újra a kétoldalú 

kapcsolatok, főleg a szomszédos országokkal (Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, 

Románia). A szerb társintézmény delegációját 2015 májusában fogadta a Forster Központ. 

Együttműködési Keretmegállapodás került kidolgozásra, aláírásra. 

 A határon túli támogatási rendszer felépítése, megvalósítása, határon túli örökségvédelem a 

nemzetpolitika szolgálatában. A határon túli magyar vonatkozású kulturális örökség gondozása több 

tárca hatáskörét érintő terület, ezért a megfelelő koordináció kialakítása, a párhuzamosságok elkerülése, 

illetve felszámolása, a nemzetpolitikai, egyházi, kulturális, gazdaságossági és örökségvédelmi 

szempontok kiegyensúlyozott és kellő érvényesülése érdekében tárcaközi döntések születtek. 2010-től 

az újraalapított Teleki László Alapítvány szervezésében újraindultak a határon túli magyar vonatkozású 

emlékek megóvására irányuló projektek. 2012-ben a KIM Nemzetpolitikai Államtitkársága, az EMMI 

Kultúráért Felelős Államtitkársága, Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 

Államtitkársága, a Balassi Intézet, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Teleki László Alapítvány 

között együttműködési megállapodás született, amelynek keretében összehangolt tevékenység indult a 

közös felelősségi területet jelentő célok elérése érdekében. Magyarország Kormánya a határon túli 

magyar közösségek iránti elkötelezettség, valamint a nemzetünk történelméről tanúskodó emlékek 

fenntartásának fontossága tudatában 2015 októberében elindította a Rómer Flóris Tervet. A Rómer 

Flóris Terv a határon túli magyar vonatkozású kulturális örökség vonatkozásában hármas célkitűzést 

határoz meg: az emlékek megismerésének előmozdítása, az emlékek fizikai állapotának fenntartása, 

illetve javítása, az emlékek bemutatása, közzététele történelmi szempontból megalapozott, hiteles 

információkkal. Az 2014-2020 INTERREG Határon Átnyúló Együttműködések Operatív 

Programjaiban a kulturális és természeti örökség turisztikai célú fejlesztése, mint kiemelten 

támogatandó cél jelenik meg, így a korábbi eredmények a folyamatosan megjelenő pályázati felhívások 

segítségével folytathatóak. 

 A kulturális örökségben rejlő fejlesztési potenciál kiaknázása. A szakpolitika számára 2014-2016 között 

a legnagyobb kihívást és a legnagyobb lehetőséget a 2014-2020 közötti uniós programozási időszak 

forrásainak felhasználhatósága jelentette. A Kormány a PM-ben célul tűzte ki az országos és 

nemzetközi jelentőségű természeti és kulturális örökség helyszínek fejlesztését. A fejlesztéspolitikai 

célkitűzés megvalósításának sikerességét bizonyítja, hogy a PM alapján mind a GINOP 7. Turizmus 

prioritás, mind a TOP 1. és 6. prioritás egyik támogatandó célkitűzése lett. A Kormány által 2014-2016 

között elfogadott nemzeti programok között a kulturális örökség társadalmi és gazdasági hasznosítását 

célozza a Nemzeti Hauszmann Terv, a Nemzeti Kastélyprogram, a Nemzeti Várprogram megvalósítása 

európai uniós és jelentős hazai költségvetési források támogatásával. 

 A turizmushoz kapcsolódó örökségi helyszínek számának növelése az értékmegőrző és érték-

kibontakoztató helyreállítás, bemutathatóvá tétel révén. A 2014-2016-ban átadott (a fertődi Esterházy-

kastély, az edelényi L’Huillier-Coburg-kastély, a diósgyőri, a füzéri vár, a gyulai Andrássy-kastély 

fejlesztése, stb.), valamint a 2014-2020-as uniós programozási időszak fejlesztési programjainak 

keretében elindított örökségvédelmi fejlesztések szinte kivétel nélkül a turisztikai hasznosítás, helyi 

gazdaságfejlesztés szempontjainak (közvetett és közvetlen munkahelyteremtés, helyi vállalkozások 
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helyzetbe hozása stb.) figyelembevételével kerültek megtervezésre és kaptak, kapnak fejlesztési 

támogatást. Az értékmegőrző és érték-kibontakoztató helyreállítás, bemutathatóvá tételt szolgálja a 

Kormány által 2015 végén elfogadott Műtárgyprogram, valamint a kulturális terek hasznosításáról szóló 

kormányhatározatok. Ezek célja, hogy a hazai és európai uniós támogatásból felújított kulturális 

örökségi helyszínek hasznosítása során törekedni kell a társadalmi és gazdasági fenntarthatóság 

szempontjainak megfelelő, ugyanakkor a felújított helyszín kulturális örökségi és környezeti értékeit 

hitelesen bemutató funkciók megvalósítására. A Műtárgyprogram célja, hogy a nemzeti vagyon részét 

képező, felújított kulturális örökségi helyszíneken – különösen a kastélyokban és várakban – az eredeti 

környezetükben, a látogatók számára bemutatható módon kerüljenek elhelyezésre a 

közgyűjteményekben őrzött, a helyszínhez, az adott korszakhoz, történelmi családhoz vagy személyhez 

köthető, a helyszín turisztikai vonzerejét növelő, állami tulajdonban lévő vagy állami tulajdonba kerülő 

kulturális javak. 

 Kulturális turisztikai programcsomagok létrehozása, a potenciális helyszínek és utak fejlesztése. 

Szakpolitikai szinten nem történt előrelépés.  

 Kulturális, műemléki érték alapú, integrált és innovatív városrehabilitáció feltételeinek megteremtése. 

Szakpolitikai szinten nem történt előrelépés. A kitűzött céllal összefüggő intézkedésként a TOP 1.2.1-

15, valamint a TOP 6.1.4-15 felhívások keretében olyan  vonzerőhöz kapcsolódó rendezvényhelyszínek 

fejlesztése kerülhet kialakításra, amelynek éves belépőjeggyel igazolt látogatószáma elérte az 10 000 

főt. A megyei jogú városok esetében kiemelt cél a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező 

kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség 

gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében. 

 A világörökség és világörökség várományos területek értékeinek megőrzése, hozzáférhetővé tétele, 

erősítése. A GINOP 7. prioritása kiemelten támogatja a megjelölt célt a magyarországi világörökségi és 

várományos helyszínek vonatkozásában. A 2016 végén megjelent GINOP keretében a „Világörökségi 

helyszínek fejlesztése” című felhívás 11,5 Mrd Ft-os keretösszeggel. A GINOP „Turisztikailag 

frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” című konstrukciója – több más céllal 

közösen – 21,4 Mrd Ft forrással támogatja a fejlesztéspolitikai cél megvalósítását. 2016. december 28-

án megjelent a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről szóló 

485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet, amely a hazai világörökségi helyszínek közül elsőként a tokaji 

világörökségi helyszín világörökségi kezelési tervét hirdette ki. A területfejlesztés szempontjából ez 

azért fontos lépés, mivel a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény rendelkezései szerint a 

kezelési tervek kihirdetésének legfőbb joghatása az, hogy a különböző – helyi (települési) és területi 

(megyei, országos) – terveket (vagyis a Tftv. által felsorolt területfejlesztési és területrendezési 

eszközöket) a kezelési tervek kihirdetését követően, azok tartalmára tekintettel kell elkészíteni 

(felülvizsgálni). A kezelési tervek tehát – a törvény erejénél fogva – az országos tervhierarchiába 

illesztett tervdokumentumok, amelyekre a többi terv készítésekor kötelező tekintettel lenni. A tokaji 

kezelési terv kihirdetését a hollókői (2017) és a pannonhalmi (2018) világörökségi kezelési terv 

kihirdetése követte. 

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 Komplex térségi fejlesztési programok megalapozása, amelyek integráltan kezelik az egyedi örökségi 

értékeket és feltárják a kapcsolódó térségi turisztikai és egyéb hasznosítási lehetőségeket, és ezekre 

összetett fejlesztési kínálattal reagálnak. 2016. december 28-án megtörtént a Tokaj-hegyaljai történelmi 

borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervének kihirdetése, amelynek részleteiről bővebben az előző 

pont számol be. A világörökségi helyszínek világörökségi kezelési tervekben rögzített Kiemelkedő 

Egyetemes Értéke hiteles, sértetlen megőrzése szempontjainak érvényesítése érdekében a 496/2016 

(XII.28.) kormányrendelet és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. kormányrendelet 2016. évi módosítása kötelezővé teszi a 

világörökségért felelős miniszter (Miniszterelnökség) világörökségi szakvéleményének kikérését. 

 A városok és vidékük kulturális örökségének együttes menedzsmentjét kell szorgalmazni, a kulturális 

örökségekben gazdag területek esetében hangsúlyozni kell az örökségvédelmet és az örökség 
hasznosítását a területi tervezésben. Szakpolitikai szinten nem történt előrelépés, de az OFTK által 
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meghatározott célok a térségi, helyi stratégiákba beépültek. A stratégiák alapján megjelenő pályázati, 

támogatási források a szakpolitika által kitűzött területi prioritást támogatják. 

 A határ menti területeken a kulturális sokszínűség fontos érték és kiaknázható erőforrás is egyben, 

melyre a határon átnyúló együttműködésekben építeni kell. A szakpolitika kezdeményező és proaktív 

módon részt vett a 2014-2020 INTERREG Határon Átnyúló Együttműködési Program tervezésében. Az 

Európai Bizottság által elfogadott operatív programok mindegyikében megjelenik a természeti és 

kulturális örökség társadalmi és gazdasági hasznosításának szükségessége, támogathatósága. A 

természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása és fejlesztése tematikus célkitűzés 

jelentős forrásokkal tudja támogatni a szakpolitikai célkitűzést. 

 A hazai világörökségi területek jobb menedzsmentje és a különleges, egyedi adottságokra alapozott 

helyi kezdeményezések támogatása szükséges a turisztikai potenciál növelése és az értékvédelem 

érdekében. 2014-2016 között az Országgyűlés a Vötv. végrehajtására összesen 403 millió Ft forrást 

biztosított az EMMI részére, majd 2014-től a Miniszterelnökségnek, illetve a Forster Központnak. E 

források keretére megkötésre kerültek a világörökségi gondnoksági támogatási szerződések, amelyek 

mindenekelőtt a világörökségi területek világörökségi kezelését és a kiemelkedő egyetemes értékek 

megőrzését garantáló kezelési tervek elkészítését támogatták. Ennek köszönhetően hat világörökségi 

helyszín esetében megtörtént a világörökségi kezelési terv elkészítése (Aggtelek esetében 

természetvédelmi kezelési terv készül, amely e világörökségi terület esetében világörökségi kezelési 

tervnek minősül), míg a budapesti világörökségi helyszín esetében 2016-ban a közbeszerzés 

előkészítésével összefüggő munkákra került sor. 

 Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégiája keretében a „Duna”, mint kulturális útvonal 

megvalósítása. A 2014-2016 között megjelent Nemzetközi Együttműködések Programok (INTERREG 

CENTRAL EUROPE, DTP, INTERREG Europe Program, INTERACT III Program) keretében a Duna 

Stratégia célkitűzései közvetlenül támogathatóak. A szakpolitika támogatásával a vizsgált időszakban 

több olyan egyedi projekt-kezdeményezés indult, mely a „Duna”, mint kulturális útvonal erősítését, 

megvalósítását támogatja (SmartDanubeLimes, ART NOUVEAU, DANUrB - DANube Urban Brand, 

Iron-Age-Danube, ArchaeDanube). 

Hazai források a kulturális örökség fejlesztésére: 

A budai Várnegyed védelme, megőrzése, méltó bemutatása kiemelt feladat, melynek érdekében a Palota 

negyed és a Polgárváros átfogó rekonstrukciója szükséges, a Várnegyed reprezentatív, kulturális és 

turisztikai funkcióinak erősítése céljából. A feladat, vagyis a Nemzeti Hauszmann-terv részletes 

koncepciójának kidolgozása és megvalósítása a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladataként került 

meghatározásra "a kulturális örökség védelméért való felelőssége" okán. A Nemzeti Hauszmann-terv 

támogatására 2015-ben 1,9 Mrd Ft 2016-ban 3,4 Mrd Ft állt rendelkezésre a hazai költségvetésben. A 

Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok (Várgondnokság Közhasznú 

Nonprofit Kft., Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft., Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú 

Nonprofit Kft.) által vagyonkezelt kiemelkedő jelentőségű kulturális örökség helyszínek működtetésével és 

fejlesztésével kapcsolatos hazai költségvetési támogatások összege 2014-ben 8 898,6 millió Ft, 2015-ben 2 

314,1 millió Ft, 2016-ban 5 312 millió Ft volt. A Kötv. felsorolja azokat a feladatokat, amelyek költségeire 

figyelemmel kell lenni a központi költségvetés meghatározásakor. A Miniszterelnökség kulturális 

örökségvédelemért felelős ágazatának felelősségi körébe tartozó, az OFTK-ban kitűzött szakmai célok 

megvalósításával összefüggő feladatok: társadalmi kapcsolatok: Kulturális Örökség Napja, Régészet napja 

(2016-ban nem), Műemléki Világnap, miniszteri díjak (Forster-díj és emlékérem, Schönvisner-díj és 

emlékérem) és a régészeti lelőhely vagy lelet bejelentőjének miniszteri elismerése, Rómer emlékév, 

Mustra, Országos Műemléki konferencia, Régészeti Kutatások Magyarországon kiadvány, egyéb 

kiadványok. A támogatás biztosítása továbbra is szükséges. Veszélyeztetett műemlékek megmentése: A 

fennmaradásukban veszélyeztetett, kritikus állapotba került műemlékek megmentésére fordítandó 

keretösszeg, amely egyedi támogatások, illetve a Kötv. 67.§ (3) bekezdése szerint a hatósági kötelezésre, a 

tulajdonos terhére elvégzendő (közterhek módjára behajtható) veszély-elhárítási és állagvédelmi munkák 

költségeinek forrásául szolgál. A feladatok ellátását 2014-ben 240,9 millió Ft, 2016-ban pedig 40,3 millió 

Ft támogatta. Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátásához kapcsolódó előirányzat biztosítja a 

magyarországi világörökségi és világörökségi várományos helyszínek védelmével, megóvásával, 

fenntartásával kapcsolatos állami feladatok ellátását. A támogatott feladatok a következők: a világörökségi 
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felterjesztéshez szükséges feladatok ellátása (a Róma Birodalom Határai – Ripa Pannonica in Hungary 

világörökségi várományos helyszín tekintetében); a területrendezési tervek és településrendezési eszközök 

világörökségi kezelési tervben foglaltak szerinti felülvizsgálata és módosítása; a világörökségi területtel 

kapcsolatos ismeretek terjesztése, oktatási, nevelési, továbbképzési programok kidolgozása, működtetése; a 

világörökségi területtel kapcsolatos elismerések támogatása; tervtanácsok támogatása; a világörökségi 

terület kezelésével, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek, beruházások támogatása) és a 

világörökségi gondnokságok támogatása. 

A feladatok ellátására 2014-ben 65 millió Ft 2015-ben 198 millió Ft 2016-ban 140 millió Ft állt 

rendelkezésre. A nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása előirányzatból kell biztosítani a 

magyarországi nemzeti emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával kapcsolatos állami feladatok 

ellátását, amelyre 2014-ben és 2015-ben 33,4-33,4 millió Ft, 2016-ban 49,4 millió Ft került elkülönítésre. A 

határon túli műemlék-felújítási program előirányzat célja a határon túli magyar vonatkozású műemléki 

értékek megismerésére, megóvására és megismertetésére irányuló Rómer Flóris Terv szakmai programja 

végrehajtásának, valamint lebonyolítási és szakmai minőségbiztosítási feladatai ellátásának finanszírozása. 

Területi szempont kizárólag itt érvényesül. 2015-ben 8 millió Ft, 2016-ban 200 millió támogatta a 

kapcsolódó tevékenység megvalósítását. Az örökségvédelmi civil szervezetek támogatását 2015-ben és 

2016-ban egyaránt 3,7 millió Ft biztosította.  

3.6.4.2 Közgyűjtemények (könyvtárak, muzeális intézmények és levéltárak) 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A közgyűjtemények fizikai raktározó képességének növelése és az ezzel összefüggő infokommunikációs 

akadálymentesítés, hozzáférhetővé tétel megvalósítása. 

A közgyűjteményekben lévő értékek megőrzése, bemutathatóvá és hozzáférhetővé tétele. A két feladat 

megvalósításához kapcsolódóan a Kormány kiemelt fejlesztésnek tekinti a Liget Budapest projektet, a 

Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvénnyel pedig az Országgyűlés is elkötelezte magát e 

mellett. (Négyéves előkészítő munka után a Kormány a 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozattal 

véglegesítette a Liget Budapest projekt elemeit). A fejlesztés keretében a Városliget zöldfelületének 

megújítására és kulturális intézmények fejlesztésére, kialakítására kerül sor. A 2016. évben a Liget 

Budapest Projektre biztosított forrás 28,1 Mrd Ft volt. A 2017. évben 51,6 Mrd Ft áll rendelkezésre. A 

Kormány döntése alapján – a nemzeti könyvtár stratégiai céljaival összhangban – az Országos Széchényi 

Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) számára jelenlegi helyszínén, a Budavári Palota F. épületében kell a 

korszerű működési feltételeket biztosítani. Jelentős beruházás az OSZK archivális raktárának létrehozása 

Piliscsabán. Itt a könyvtár muzeális állományát és a digitális tároló egységek harmadik vonalát helyezik el. 

Az Iparművészeti Múzeum helyzetének autentikus rendezése város- rehabilitációs szempontból kiemelt 

jelentőségű. Az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről (2016–

2019) szóló 1351/2016. (VII. 6.) Korm. határozat alapján – az MNV Zrt. útján, az emberi erőforrások 

miniszterével együttműködésben – 2016-2019 között sor kerül az Iparművészeti Múzeum Üllői úti 

főépületének teljes körű műemléki rekonstrukciójára és múzeumszakmai fejlesztésére. A fejlesztés 

összesen bruttó 25,0 milliárd Ft központi költségvetési támogatással állami beruházásként, az NFM 

koordinációjával kerülhet megvalósításra. A Magyar Nemzeti Levéltár (a továbbiakban: MNL) részeként 

az elavult és szétaprózódott megyei intézmény rendszer szakmai és infrastrukturális fejlesztése keretében 

folyamatban van a raktári kapacitás bővítése, ennek szisztematikus megvalósításához az MNL éves 

költségvetésében rendszeres keretet biztosít, valamint az intézménnyel egyeztetve további források 

bevonásáról intézkedik. Kormányhatározat született a Modern Városok Program keretében a Tatabányai 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztéséről és Szekszárdon a városi könyvtár és levéltár 

korszerű, integrált épületben történő elhelyezéséről. 

 2016-ig tartó előkészítő munka eredményeként kezdődhetett meg a szentendrei Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum új erdélyi tájegységének megvalósítása, a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei 

Levéltárának fejlesztése is.  

 A könyvtárakban, muzeális intézményekben, levéltárakban, kép-, és hangarchívumokban őrzött 

kulturális javak elektronikus hozzáférhetőségének ugrásszerű fejlesztése szükséges kulturális javaink 

nemzetközi megismerhetősége és a hazai felzárkóztatás érdekében egyaránt. A digitális írástudás 
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terjesztésének támogatása érdekében a közgyűjtemények nem formális képzések megvalósításával 

vegyenek részt a felzárkóztatásban. 

 Az egyéni tanulást segítő adatbázisok fejlesztése, elektronikus szolgáltatások fejlesztése. 

 A közoktatás céljainak megvalósulását támogató, a kulturális intézmények által nyújtott nem formális és 
informális tanulási módok és programok biztosítása, különösen a korai iskolaelhagyás megelőzése 

érdekében.  

A fenti három feladat megvalósításához az „EFOP-3.3.2 Kulturális intézmények a köznevelés 

eredményességéért” című felhívás, illetve a Közép-magyarországi régióban a kapcsolódó VEKOP 

tükörfelhívás járult hozzá. A konstrukciók célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények 

tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson és tanórán kívüli kompetenciafejlesztését, 

ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket 

kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A fejlesztés célcsoportja az óvodai nevelésben 

résztvevő gyermekek, és a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók, különösen a szociokulturális 

hátrányokkal érintettek, életkorukhoz képest alulteljesítők. A rendelkezésre álló forrás 7 Mrd Ft a 

kevésbé fejlett régiókban, 750 millió Ft Közép-Magyarországon. Közgyűjteményi területen a 

fejlesztéseket megalapozza az EFOP-3.3.3 Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés című 

kiemelt projekt, 2 Mrd Ft forrással (melyből 0,6 Mrd Ft VEKOP forrás).  

 A közgyűjtemények képzési rendszerének fejlesztése az élethosszig tartó tanulás támogatása érdekében, 

az e-képzések kialakítása, e-felnőttképzési anyagok országos hasznosítása, a kompetencia-alapú és 

moduláris felhasználóképzés támogatása. Az EFOP-3.7.3 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés 

biztosítása című konstrukció célja a kulturális intézményekben megvalósuló, egész életen át tartó 

tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási 

formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 

feltételek megteremtése, illetve a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése. A 7,75 Mrd Ft keretösszegű 

felhívás célcsoportja a lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők, valamint a 

hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek körére. A támogatott kulturális intézmények szakképzésen 

kívüli, a lakosság kompetenciáit fejlesztő, tudásukat, ismereteiket gyarapító programokat valósítanak 

meg.  

 Korai olvasásfejlesztési programok kidolgozása, a funkcionális analfabetizmus csökkentését támogató 

programok kialakítása. A fenti hat feladat teljesítése érdekében a Kormány az 1603/2014. (XI. 4.) 

Korm. határozattal fogadta el Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiáját. 

Kulturális szempontból cél a kulturális intézményekben megvalósuló, egész életen át tartó tanulást 

biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák 

kialakítása sokszínű tematikájú programmal, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek 

megteremtése, illetve a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése. Elérni kívánt részcélok: 

alapkompetenciák fejlesztése a nem formális és informális képzési formák és szolgáltatások (pl. 

távoktatás, e-learning) kiterjesztésével, a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése az 

egész életen át tartó tanulási tevékenységek által, kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a 

munkaerőpiacra és a társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés érdekében, új innovatív tanulási 

lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése a felnőttek számára, kulturális intézmények közötti 

együttműködések erősítése, tanulás tanulásának támogatása, digitalizált, tanulást segítő kulturális 

tartalmak (e-gyűjtemény stb.) felhasználási módjainak megismertetése az egész életen át tartó tanulás 

érdekében, állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség és a tudományos magyarázatok 

alkalmazására képessé tétel, anyanyelvi, nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése, funkcionális 

analfabetizmus visszaszorítása. Ágazati szintű stratégiaalkotás terén 2016-ban elkészült a 

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia, egyeztetése folyamatban van. A magyar közgyűjtemények 

digitalizálásának átfogó programja jelentőségében messze túlterjed az érintett intézmények falain: az 

egész magyar kulturális örökség anyagának dinamizálását jelenti. A Kormány a Magyarország Nemzeti 

Infokommunikációs Stratégiájáról szóló 1069/2014. (II. 19.) Korm. határozatban elfogadta a Nemzeti 

Infokommunikációs Stratégiát, mely a Digitális Jólét Programhoz is kapcsolódik, mert bővíti a 

felhasználók rendelkezésére álló választékot, érdeklődésre számot tartó szolgáltatást működtet, az 

informális tanulás révén hozzájárul a magyar népesség digitális készségeinek fejlesztéséhez. A felsorolt 
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stratégiákban foglalt célok megvalósítását a 2014-2016 közötti időszakban elsősorban uniós fejlesztési 

forrásból megvalósult fejlesztések támogatták a TIOP és TÁMOP keretében.  

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 A kettős funkciójú – települési és iskolai – könyvtáraknak a helyi igényekre épülő fejlesztése. 

 Vidéki és fővárosi múzeumokban, levéltárakban és könyvtárakban oktató és közösségi helyek valamint 

korszerű szolgáltató helyszínek kialakítása. 

A két feladat megvalósítását támogatja az EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást 

segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívás, melynek célja a könyvtári rendszer keretén belül az 

egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében a kompetenciafejlesztést, oktatást és a területi ellátást 

elősegítő infrastruktúra fejlesztése. A célcsoportot a köznevelési intézményekben tanulók, dolgozók és 

az egész életen át tartó tanulásban részt vevők alkotják. A felhívás keretösszege 2 Mrd Ft. Az EFOP-

4.1.9-16 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című 

felhívás célja olyan infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, amelyek hozzájárulnak az egész életen 

át tartó tanulást támogató kulcskompetenciák erősítéséhez. A tanulási kompetenciák, a kulturális 

tudatosság és kifejezőkészség, továbbá az anyanyelven folytatott kommunikáció kompetenciák, 

valamint a szociális és állampolgári kompetenciák, a digitális kompetenciák fejlesztése, az 

attitűdformálás, a tanulás elsajátítása, valamit a kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetenciák 

növelése az elsődleges cél. A rendelkezésre álló forrás 1 Mrd Ft. 

 A megyei könyvtárak belső infrastruktúrájának fejlesztése és megújítása. Az MVP II. ütemében kerül 

sor Szekszárdon egy új könyvtár kialakítására, Tatabányán a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

fejlesztésére. 

3.6.4.3 Közművelődés 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

A közművelődés intézményeinek védelme, sokszínű, strukturált közművelődési kulturális intézményrendszer 

fenntartása. Az MVP I. ütemében a következő fejlesztések valósulnak meg: Pécsett a Kodály Központ, a 

Pannon Filharmonikusok és a Zsolnay Kulturális Negyed működési támogatásának emelése. A 1200 millió 

Ft nagyságrendű támogatási igény finanszírozása megtörtént (egyéb forrásból, az MVP keretét nem érinti). 

Debrecenben a Csokonai Színház felújításához állami beruházásként összesen bruttó 6,35 Mrd Ft-ot 

biztosít a Kormány 2016-2019 között. Kaposvárott a Csiky Gergely színház felújításához önkormányzat 

által végrehajtott beruházásként 9 Mrd Ft-ot biztosít a Kormány 2016-2018 között. A Szolnoki 

Művésztelep felújítási kerete 1,159 Mrd Ft, a beruházás tervezett befejezése 2018. Nyíregyházán a Sóstó 

Múzeumfalu, a Nyíregyházi Állatpark fejlesztése, a Városi szabadtéri színpad felújítása valósul meg. 

Szombathelyen Schrammel Imre életművének elhelyezésére és a Szombathelyi Képtárnak helyet adó épület 

felújításának támogatására kerül sor. A program II. ütemében a Veszprémi Petőfi Színház felújítása, a győri 

Nemzeti Színház teljes körű felújítása a kapcsolódó II. János Pál tér rehabilitációjával, valamint a győri 

Xantus János Állatkert fejlesztése történik meg. A veszprémi projekt teljes költségigénye 9,28 Mrd Ft, a 

beruházás várható befejezése 2019. A győri Nemzeti Színház felújítását és a II. János Pál tér 

rehabilitációját előkészítő feladatok becsült költsége 450 millió forint, míg az Állatkert fejlesztésére 2,04 

Mrd Ft áll rendelkezésre. 

Ágazati illetékességbe tartozik a színházak mellett a Magyar Állami Operaház kormány által elfogadott 

nagyszabású fejlesztési programja, mely az Andrássy úti főépület mellett az Északi Járműjavító területén 

megvalósítandó Eiffel-bázis kialakítását is magában foglalja közel 37,6 Mrd Ft-os megítélt támogatással. 

2016-ig előkészített fejlesztések között meg kell említeni a Budapesti Music Center által kidolgozott 

Modern Opera – Opera X programot, melyhez a kormány 2 Mrd Ft támogatást biztosít.  

 A felnőttképzés és a köznevelés, a közösségépítés célkitűzéseinek összehangolása a közművelődés 

feladataival, új tanulási formák bevezetése. 

 Az egész életen át tartó tanulást támogató kulturális szolgáltatások fejlesztése. 
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 A társadalmi hátrányok átörökítését csökkentő, a társadalmi felzárkózást támogató kulturális 

szolgáltatások fejlesztése. 

A fenti három feladat teljesítéséhez az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája 

kapcsolódik. A stratégia releváns céljainak bemutatására a 3.6.4.2. Közgyűjtemények alfejezetben sor 

került. Az EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása című felhívása 

támogatja az alapkompetenciák fejlesztését a nem formális és informális képzési formák és 

szolgáltatások kiterjesztésével, a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítését az egész 

életen át tartó tanulási tevékenységek által. Emellett cél többek között az új innovatív tanulási 

lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése a felnőttek és a képző szakemberek számára, a 

kulturális intézmények közötti együttműködések erősítése, a digitalizált, tanulást segítő kulturális 

tartalmak (e-gyűjtemény stb.) felhasználási módjainak az anyanyelvi, nyelvi és digitális kompetenciák 

fejlesztése. A felhívás keretösszege 7,75 Mrd Ft. A közművelődési intézmények a nevelési-oktatási 

intézmények tanulói számára az EFOP-3.3.2 felhívás, illetve annak VEKOP tükör felhívása segítségével 

biztosítanan tanórán kívüli nem formális és informális tanulási alkalmakat (ld. részletesen a 3.6.4.2 

pontban).  

 A nemzeti digitális kultúra szervezetének és tartalmának létrehozásával új lehetőségek biztosítása a 

közművelődés paradigmaváltásának sikeréhez. Ennek keretében a nemzeti kultúra kreatív, kulturális 
szolgáltatóipari átalakítása, a kulturális közfoglalkoztatási program tartalmának kidolgozása, 

szervezése, a kultúra nemzetgazdasági szerepkörének újrapozícionálása. A Kormány a központi 

hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes 

kormányhatározatok módosításáról szóló 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 7. pontjában – a 

központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 

felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 

módosításával – Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Intézet (MaNDA) megszüntetéséről döntött. A 

könyvtári dokumentumok digitalizálásával kapcsolatos közfeladatait az OSZK veszi át. A Filmintézet és 

Filmarchívum feladatait (beleértve a korábban a Magyar Nemzeti Filmarchívum által őrzött filmekkel 

kapcsolatos digitalizálási feladatokat is, valamint a Filmintézeti Szakkönyvtár és Médiatár feladatait) – 

az uniós forrásból létrehozott Nemzeti Filmtörténeti Élménypark kivételével – a Magyar Nemzeti 

Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi a továbbiakban. A 

meghatározottakon túli közfeladatait, az európai uniós pályázatok fenntartási kötelezettségét, valamint 

az országos digitalizációs közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos feladatait állami tulajdonú 

gazdasági társaság (Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft.) veszi át. 

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 A területi egyenlőtlenség felszámolása érdekében a kulturális szolgáltatások területi szempontokat 

érvényesítő fejlesztése, a kulturális javakhoz és értékekhez való hozzáférés javítása, ennek részeként a 

digitalizálás támogatása. 

 Harmonikus város-vidék viszonyok kialakítása a művelődés területén, a helyben elérhető kulturális 

kínálat a humánerőforrás fejlődését, illetve megtartását segítse elő. 

 A kulturális vidékfejlesztés programja, stratégiailag megalapozott fejlesztési feladatainak támogatása, 

kiemelten a szellemi kulturális örökség védelme, a helyi értéktárak, erőforrás klaszterek összeállítása, a 
kulturális turizmus tevékenységeinek bővítése. 

 A jelentős, kritikus tömeget elérő kulturális központok kedvező esetben nem csak térségük kulturális 

életét szervezik, hanem országos és nemzetközi funkciókat is megjelenítenek. 

 A kistelepüléseken, periférikus térségekben a könyvtárak, művelődési intézmények, múzeumok, teleházak 

infrastruktúrájának, programjaiknak koordinált fejlesztése szükséges a helyi közösségfejlesztés, a 
népességmegtartás érdekében. 

A területi prioritásokkal összefüggő szakpolitikai intézkedések megvalósításához több operatív program 

járul hozzá Az EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő 

infrastrukturális fejlesztése felhívás támogatja a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer 

keretén belül az informális és nem formális tanulás jegyében közösségi képzési és tehetséggondozó helyi és 
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területi szintű szolgáltatást biztosító infrastruktúra kialakítását és fejlesztését 2 Mrd Ft keretösszeggel. A 

felhívás keretében lehetőség van tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és klubhelyiség, regionális 

szerepű népi kézműves alkotóház, regionális szerepű könnyűzenei képző- és tehetséggondozó központ, 

valamint zenei próbatermek kialakítására. VP6- 7.2.1-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek 

külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című 

felhívása 3. célterülete a vidéki térségekben többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, 

fejlesztése 3,64 Mrd Ft keretösszeggel. A TOP a 10 ezer lakosságszám feletti városok esetében a közösségi 

szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítására biztosít forrásokat. A partnerségen 

alapuló helyi akciócsoportok a helyi fejlesztési stratégiájukat a szükségletek és lehetőségek felmérését 

követően készítik el. A helyi közösségek elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén tervezhetnek 

fejlesztéseket, amely fejlesztések közvetetten közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok 

kialakítását és elterjesztését szolgálják. 

Hazai források a kulturális intézmények, közművelődés fejlesztésére: 

A kiemelt kormányzati fejlesztések (MVP, fővárosi nagyberuházások) mellett Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet IV . A települési önkormányzatok 

kulturális feladatainak támogatása című fejezet 1. d) pontja szerint a települési önkormányzatok nyilvános 

könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásának előirányzata 8721,0 millió Ft, amelyből a 

települések 1140 Ft/fő támogatást kapnak, amely nem lehet kevesebb 1 200 000 Ft-nál. Ez a kistelepülések 

számára nyújt jelentős támogatást, mert a lakosság száma alapján járó támogatásból nem tudnák biztosítani 

a könyvtár működtetését és a közművelődés támogatását. A támogatás 2015. évtől 1790 települést és 826 

000 főt érint. Kapcsolódik ehhez a kistelepülések könyvtári ellátása céljára biztosított normatív támogatás a 

megyei könyvtárak számára, amelyből megvalósítják az 5000 lakosnál kisebb népességű és velük 

megállapodást kötő településeken a korszerű könyvtári szolgáltatásokat. E támogatás 2016. évi 

előirányzatából 2521 kistelepülés könyvtári szolgáltatásai finanszírozható. 

3.6.5 Sport 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A sport szerepének erősítése az egészségmegőrzésben, a mozgáskultúra fejlesztésében. A Kormány 

kiemelt figyelmet fordít a lakosság egészségi állapotának javítására, a rendszeresen sportolók számának 

növelésére, amelyek hosszútávon jelentős mértékben hozzájárulhatnak az egészségügyi kiadások 

csökkentéséhez, így a gazdaság növeléséhez. Ezeknek az elsődleges eszköze a rendszeres fizikai 

aktivitás és a szisztematikus egészségfejlesztés, méghozzá a minél fiatalabb korban elkezdve (kornak, 

nemnek, képességnek és érdeklődésnek megfelelő tartalommal és formával). A rendszeres testnevelés, a 

szabadidő- vagy a versenysport lehetővé teszi, hogy a testi és egészség megtartását. A fenti részcélt 

szolgálja a több éve sikeresen működő iskolai mindennapos testnevelés, a különböző sportágválasztó 

rendezvények, melyek során a résztvevők megismerkedhetnek a sport pozitív hatásaival. 

 Magas színvonalú országos sportegészségügyi háttér létrehozása. A két fenti feladathoz kapcsolódóan 

valósult meg a Testnevelési Egyetem Sport-táplálkozástudományi Központ (a továbbiakban: Központ) 

kialakítása. A Kormány 2016 áprilisában döntött a sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a 

tiltott teljesítményfokozás szempontjából történő vizsgálatára alkalmas intézmény megvalósításáról és 

ahhoz 705,5 millió Ft forrást biztosított. A Központ létrehozására a Testnevelési Egyetem (a 

továbbiakban: TE) keretein belül, a TE szervezeti egységeként került sor. A Központ egy olyan 

nemzetközi akkreditációval rendelkező intézmény lesz, amely alkalmas az elsősorban élsportolóknak 

szánt étrend-kiegészítő termékek és különleges táplálkozási célú élelmiszerek (a továbbiakban együtt: 

táplálék-kiegészítők) összetételének – ide értve a Nemzetközi Doppingellenes Szervezet (WADA) 

tiltólistáján szereplő szerek előfordulását is – vizsgálatára. Emellett sor kerülhet a táplálék-kiegészítők 

hatékonyságának, sportolói teljesítmény-optimalizáló hatásának tudományos megalapozottságú 

vizsgálatára, valamint az e tevékenységgel összefüggő kiegészítő feladatok ellátására. A Központ 

működését 2017 őszén kezdte meg. A TE fejlesztése során kifejezett célként került meghatározásra, 

hogy a megvalósuló kampusz váljon a világ egyik legkorszerűbb, meghatározó sporttechnológiai és 

sporttudományi bázisává a sportfejlesztés hátterének biztosításával, a kornak megfelelő, a pedagógiai- 

és edzésmódszereket támogató technológiák mindennapi alkalmazásával. Az egyetem célja továbbá, 

hogy segítse a magyar sport versenyképességét az alkalmazott kutatások, a fejlesztések, az innováció és 

az oktatást támogató egyéb kutatások területén. A TE szerepe kiemelt a test- és sportkultúra 
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fejlesztésében. Az időskorúak fizikai aktivitásának növelése – elsősorban a rekreációs feladatok 

megoldásával – jelentős segítséget jelent az egészségügynek, valamint támogatást nyújt az 

egészségbiztosítási- és nyugdíjrendszer működtetésében. A sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján az 

állam és a sportpolitikáért felelős miniszter feladata a sporttudomány és a sportegészségügy szinergikus 

fejlesztése. A sporttudomány fejlesztésének számos érdemi eleme közvetlenül is kapcsolódik a 

sportegészségügy fejlődéséhez, állapotához. Az egyetem feladata a sport képzési és tudományos 

stratégiájának kialakítása, az eredményes technológiák és módszerek elterjesztése, továbbá a magyar 

testnevelés és sport tudásbázisának, valamint információs szolgáltatásokat is nyújtó tudásközpontjának 

kialakítása, amelyeknek a mindenkori legmagasabb nemzetközi színvonalhoz kell igazodniuk.  

 Komplex adatkört tartalmazó, vezetői információs rendszerként is működő digitális sportinformációs 

rendszer fejlesztése és működtetése. A Kormány a 2016-os évben döntött a Nemzeti Sportinformációs 

Rendszer (a továbbiakban: NSR) továbbfejlesztéséről a Nemzeti Sportinformációs Rendszer 

továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1377/2016. (VII. 21.) Korm. határozatában. Az 

előzetes elképzelések szerint az NSR teljes működésének kiépítése két ütemben valósult volna meg. Az 

egyes sportcélú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1814/2016. (XII. 20.) Korm. 

határozat szerint és a projekt kiemelt stratégiai jelentősége miatt végül 1 Mrd Ft-ból valósul meg. 2019 

első felében minden érintett szereplő előtt megnyílik a rendszer használhatósága. A tesztüzem 

megkezdése 2018 év végére várható. Az NSR célja, hogy megkönnyítse az állami sportirányítás és a 

civil sportigazgatás szereplőinek mindennapi munkáját, biztosítsa a magas színvonalú döntés-

előkészítés és a sport szolgáltató funkcióival kapcsolatos információk feltételeit, azok elérhetőségét. 

Ugyanakkor megfelelő mennyiségű és minőségű adatot szolgáltasson a sportélet szereplőinek a 

tevékenységükhöz, a működtetési, üzemeltetési és fejlesztési feladataikhoz, a (sport) társadalomnak, 

valamint lehetővé tegye a gyors és pontos tájékozódást a sportban tevékenykedők (sportolók, klubok, 

szövetségek, edzők, segítők, szülők) és a sport iránt érdeklődők számára. A tervezett NSR 

modulszerűen épül fel, ahol az egyes modulok a rendszerben szolgáltatásra kerülő adatköröket mutatják. 

Az egyes adatkörök elemzése révén van lehetőség a sport rendszerszintű folyamatainak nyomon 

követésére, elemzésére, értékelésére, intézkedések kidolgozására, megalapozására.  

 A forrásfelhasználás hatékonyságának és jobb átláthatóságának érdekében az egycsatornás, illetve a 

programfinanszírozási rendszer megteremtése. A sportról szóló 2014. évi I. törvény (a továbbiakban: 

Sporttörvény) 2017. január 1-jén hatályba lépett, új sportköztestületi rendszere kialakításának 

eredményeképpen a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) tehermentesítése jelentős 

mértékben megtörtént. A MOB eddigi tagozati rendszerét úgy alakítja át a módosított Sporttörvény, 

hogy az eddig belső szervezeti egységekként működő tagozatok önállóvá válnak és az élősport egyes 

nagy területein közfeladatokat ellátó köztestületekként működnek tovább. A Sporttörvény 

módosításával megvalósuló, az állami sportigazgatás és a civil oldal közötti feladat- és 

hatáskörmegosztással az állami források elosztásának az elsődleges felelőse az EMMI Sportért Felelős 

Államtitkárság lett. Az átalakítás megteremti az ún. egycsatornás finanszírozási rendszer alapjait, mely 

még tervezhetőbbé teszi és szakmailag teljes körűen összehangolja az állami sport célú támogatások 

nyújtását. Az állam közvetlenül nyújt állami támogatást a szövetségi szintnek, így a felhasználás is 

rugalmasabbá, gyorsabbá, átláthatóbbá és hatékonyabbá válik. 

 Iskolai, hallgatói sportszervezetek működési feltételeinek javítása, a felsőoktatásban koordináló 

szerepük megerősítése, valamint a sportolás közös finanszírozása a résztvevőkön, az intézményeken és 
az állami szerepvállaláson keresztül. A Héraklész Bajnokprogram jól definiálható szakmai feladata 

szerint a felnőtt kor küszöbére olyan versenyzőket kell felnevelni, akik elérik a korosztályos nemzetközi 

színvonalat. A projekt ennek megfelelően a legtehetségesebb 14-18 éves sportolók eredményes, hosszú 

távú pályafutásának kezdeti szakaszát segíti, elsősorban rendszeres edzőtáborok és keretedzések 

biztosításával, a programokat irányító főállású edzők foglalkoztatásával, valamint tudományos 

mérésekkel és vizsgálatokkal. 

 A sportegyesületek és az oktatási intézmények kapcsolatainak kiszélesítése. A Sportiskolai Program 

célja a köznevelési tankötelezettség minél sikeresebb segítése és a sportkarrier építés lehetőségeinek 

maximális biztosítása, továbbá e két terület összehangolása a sportoló gyerekek és fiatalok érdekében. A 

Sportiskolai Program egy speciális utánpótlás-nevelési rendszer. A program az 1-12. (13.) évfolyamos 

tanulók iskolai nevelését és oktatását, továbbá sportnevelését és sportoktatását támogató komplex 

pedagógiai és sportszakmai rendszert foglalja magába. A köznevelési intézmény a kb. 6-20 éves korig 
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terjedő időszakban a sportoló tanulók tankötelezettségéből fakadó kötelezettségeinek és a sportkarrier 

építésének lehetőségét igyekszik összeegyeztetni és összehangolni (2016-ban 56 sportiskola). A 

köznevelési típusú sportiskolai hálózatban kb. 18 ezer sportoló gyermek és fiatal tanul, amiből kb. 10 

ezer főt sportiskolai támogatásban is részesít a MOB, a támogatott sportiskolákon keresztül. A 

támogatott köznevelési típusú sportiskolák, az ún. sportiskolai módszertani központok, az adott 

térségben meghatározó szerepet töltenek be az iskolák és az utánpótlással foglalkozó sportegyesületek 

számára. Segítséget adnak az érdeklődőknek a mindennapos és az emelt szintű testnevelés tanításának 

módszertanában, az utánpótlás-neveléssel összefüggő oktatásszervezési és pedagógiai kérdésekben, a 

sportoló fiatalok egyéni fejlesztésének metodikájában, az egyesületekkel és a szövetségekkel történő 

együttműködés formáiban. 

 A sportszakemberek továbbképzése, a testnevelés órák elméleti- és gyakorlati tananyagának 
megreformálása. A sportszakemberek továbbképzésének fejlesztése érdekében az EMMI Sportért 

Felelős Államtitkársága együttműködési megállapodást kötött a Magyar Edzők Társaságával (a 

továbbiakban: MET). Az együttműködés célja, hogy a MET – segítve az egyes sportágak országos 

sportági szakszövetségei szakmai érdekeinek megvalósítását is – közreműködik az egészséges életmód 

és a szabadidősport gyakorlása feltételei megteremtésének elősegítésében. A MET emellett az 

esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és családok sportját, a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját, részt vesz a sporttal 

kapcsolatos nemzetközi együttműködésben, támogatja a sportszakember-képzést, a sporttal kapcsolatos 

tudományos tevékenységet, valamint a testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzést, 

elősegíti a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását. A Kormány a T.E.S.I. 2020 - Testnevelés 

az Egészségfejlesztésben Stratégiai Intézkedésekről szóló 1376/2016. (VII. 21.) Korm. határozatában 

kihirdette azt a testnevelés fejlesztésével kapcsolatos dokumentumot, melynek egyik célja a minőségi 

testnevelés megteremtése. A dokumentum alapján az egyik beavatkozási pont a Nemzeti Alaptanterv 

testnevelés és sport műveltségi terület felülvizsgálatával összhangban a kerettantervek átdolgozása.  

 A hazai rendezésű nemzetközi versenysport rendezvények számának növelése. A sport területén 

rendkívül fontos a kiemelt hazai rendezésű sportesemények (felnőtt és utánpótlás Európa- és 

Világbajnokságok, Világkupák, Kongresszusok), illetve a sportszakmai szempontból kiemelkedő 

jelentőségű hazai rendezésű, nemzetközi sportesemények rendezésével összefüggő feladatok 

támogatása. A kiemelt hazai rendezésű sportesemények nemcsak az adott sportágban 

sportolókat/versenyzőket, hanem a sport- és szabadtéri rendezvények iránt érdeklődők tömegét is 

megmozgatja. Az eseményeken résztvevő Olimpiai-, Világbajnoki, Európa-bajnoki sztársportolók 

jelenléte nemcsak helyi, hanem országos jelentőséggel bír; illetve a külföldi vendégek számára is egyre 

nagyobb vonzerőnek bizonyul, valamint egyedülálló lehetőséget kínál Magyarországnak a nemzetközi 

sportdiplomácia terén is. 2014. évben állami támogatásban részesülő kiemelt hazai rendezésű 

sportesemények között megtalálható többek között a Vízilabda Európa-bajnokság, Kézilabda Európa-

bajnokság, a 2015. évben a Felnőtt Női Kosárlabda Európa-bajnokság, 2016-ban a Férfi Vízilabda 

Bajnokok Ligája, az Asztalitenisz felnőtt egyéni Európa-bajnokság. 

 A köznevelési és felsőoktatási intézmények egészségnevelést szolgáló létesítményeinek fejlesztése, és 

kapcsolódó (sport) eszközbeszerzése, illetve az egészséges életmód népszerűsítése. Annak érdekében, 

hogy a gyermekek fejlődésében az infrastruktúra hiányából adódóan ne keletkezhessen hátrány, a 

feltételek biztosítása érdekében a Kormány meghirdette a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúrafejlesztési 

Programot (Tornaterem-építési és Tanuszoda-fejlesztési program). A program célja, hogy minden 

járásban elérhetőek legyenek a diákok számára a neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos 

testneveléshez szükséges infrastrukturális feltételek. A korábbiakban a Kormány a 1086/2014. (II.28.) 

határozatában kijelölte a köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, 

tornaterem megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 

kereteit. A Program végrehajtási feladatairól az 1523/2015. (VII.31.) Korm. határozat rendelkezik. A 

Kormány kiemelt szándéka a mindennapos testnevelés kapcsán, hogy olyan európai színvonalú 

tornatermek és tanuszodák létesüljenek, amelyek hosszú távon szolgálják az adott település köznevelési 

feladatainak ellátását, valamint hiánypótló beruházásként valós problémák megoldására koncentrál. A 

Program első szakaszában 24 településen valósult meg tanuszoda építés. valamint közel 30 településen 

valósult meg, vagy van folyamatban tornaterem építése. A kiemelt sportágak sportági szakszövetségei 

által elindított eseti kezdeményezéseket kiegészítve, a szakszövetségek ez irányú sportágfejlesztési 

tevékenységét elősegítve indokolt volt egy központi koordinációval megvalósuló program, a „Sport 
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Legyen a Tied!” Program indítása. A program az iskoláskorú gyerekek sportba történő széleskörű 

bevonása érdekében – az iskolai testnevelés keretei között megvalósítható – sportágak köznevelési 

intézményekben történő bemutatásával, a sportági kínálat és kereslet összekapcsolásával elősegíti a 

gyerekek sportágválasztását. A program keretében a sportág-specifikus eszközök kerülnek biztosításra a 

köznevelési intézmények részére, amelyek hozzájárulnak a tanulók esetleges sportági orientációjához, a 

versenysport utánpótlásrendszerébe történő belépéséhez. 2014 decemberében 10 érintett sportági 

szakszövetség részesült támogatásban. A 2015. évben 20 kiemelt esemény megrendezésére került sor, 

melyeken közel 15 ezer gyermek vett részt, továbbá 1200 köznevelési intézmény részesült 2015 őszén 

sporteszközcsomagban, illetve a köznevelési intézményekben a helyi sportlehetőségeket népszerűsítő 

programok (230 db országszerte) kerültek megrendezésre.  

 Az iskolai testnevelés fejlesztése, diáksport versenyek rendezése. Az úszásoktatás óvodai és középfokú 
intézményekben való kötelezővé tétele. Hazai költségvetési forrás biztosította a Magyar Atlétikai 

Szövetség (továbbiakban: MASZ) részére a Kölyökatlétikai Program (továbbiakban: Program) 

lebonyolítását. A Program keretében a Nemzetközi Atlétikai Szövetség által összeállított és a MASZ 

által a hazai iskolarendszerre honosított képzési program került kidolgozásra. Az oktatási program 

segítségével a pedagógusok az atlétika alap mozgáselemeit tudják játékos formában oktatni a 

tanulóknak. Ezen kívül a Program keretében egy-egy a kölyökatlétika oktatásához szükséges speciális 

eszközcsomagot is átvehettek az általános iskolai feladatokat ellátó intézmények. A kerettantervek 

kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet előírásai értelmében 

az általános iskola 1-6. évfolyamain a Program elemeit kötelező oktatni. A Magyar Diáksport Szövetség 

uniós források felhasználásával kidolgozta a tanulók fizikai állapotának új mérési módszerét, a Nemzeti 

Egységes Tanulói Fittségi Tesztet (a továbbiakban: NETFIT). A NETFIT-et a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet módosításával az oktatási rendszer, mint a kötelezően alkalmazandó mérési módszert és 

informatikai felületet vezette be. A hazai diáksport versenyek közül több éve kiemelkedő jelentőségű 

sportrendezvény a Magyar Diáksport Szövetség által megrendezésre kerülő Diákolimpia. A 

versenysorozatot hazai költségvetési forrásból támogatja a kormányzat. A nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet módosításával az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és anyagilag támogatott 

versenyként nevesítették az országos szervezésű sportversenyek és a diákolimpia. 

 A mindennapos testnevelési órák bevezetése a középfokú oktatási intézményekben is. A nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény vezette be a mindennapos testnevelés rendszerét, és 

határozta meg, felmenő rendszerben bevezetve minden a köznevelésben tanuló gyermeknek legalább 

napi 45 percet mozognia szükséges. A rendszer a 2015-2016-os tanévben vált teljessé, ekkor már a 

középfokú oktatási intézményekben is kötelező volt megszervezni a mindennapos testnevelést.  

 Az egyetemi sport megtartó erejének növelése sportolói ösztöndíjjal, a szabadidősport koordinálása 
sportirodák hálózatával. A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram célja a felsőoktatási 

intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai és paralimpiai sportágakban sportoló azon 

hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy Európa-bajnoki, 

világbajnoki vagy olimpiai érmet szerezzenek. A Héraklész Programok 20 sportágban segíti a 

legtehetségesebb 14-23 éves korú fiatal sportolók felkészítését és versenyeztetését. Az egyéni 

sportteljesítmény növekedésének szenzitív időszakában, a 14-18 éves kor között megfelelő 

feltételrendszert biztosít a rendszeres, folyamatos képzést adó edzőtáborok és keretedzések 

megszervezéséhez. A program dologi kiadásokkal, illetve átadott pénzeszközökkel támogatja a 

sportágakat. Az átadott pénzeszközök a szövetségek éves szakmai programjában szereplő szakmai 

feladatokra – hazai és nemzetközi edzőtáborokra, hazai és külföldi versenyeken való részvételre, 

sporttudományos és egészségügyi szolgáltatásokra, sporteszköz, sportruházat és bevizsgált táplálék-

kiegészítők beszerzésére fordíthatók. A Héraklész Csillagprogramban 2006 januárjától olyan 

munkaformák jelentek meg, melyek legfeljebb 23 éves korig biztosítják a rendszeres felkészítés, a 

nemzetközi versenyeztetés, de egyben a sportolói egzisztenciateremtés feltételeit is. A Csillagprogram 

forrásait a szövetségek által elkészített a legtöbb sportágban (különösen az egyéni sportágakban) erősen 

differenciált, egyénre bontott programok és költségvetések alapján lehet igénybe venni. 
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 A lakossági és szabadidős sportterek fejlesztése, különös tekintettel a futókörök és a sportjátszóterek, 

közösségi terek kiépítésére. 

 A fedett és szabadtéri szabadidősport-infrastruktúra egyenlő esélyű hozzáférést és 

energiahatékonyságot biztosító megújítása. 

A fenti két feladathoz kapcsolódóan nemzetközi kutatásokkal alátámasztott adatok alapján 

megállapítható, hogy a felnőtt lakosság 10-15%-a sportol rendszeresen (heti két alkalom), míg ez a 

mindennapos testnevelésen kívül a gyerekek csupán 10%-ára igaz. E számoknak nagyságrendekkel 

történő emelése indokolt, hiszen minden egyes sportra költött forint jelentősen megtérül hosszútávon az 

egészségügyi kiadások csökkenésével. A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program I. 

ütemének megvalósítására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 

forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok 

módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 

1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján az NFM részére kültéri sportparkok fejlesztésére 

biztosított 1,5 Mrd Ft összegű forrás terhére nyílik lehetőség. A program I. ütemének megvalósítása 

érdekében rendelkezésre álló központi költségvetési forrás terhére 107 településen valósul meg 

szabadidős-egészség sportpark beruházás, valamint 10 település sportinfrastruktúrája bővül futókörrel. 

3.6.6 Nemzetpolitika 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A magyarországi társadalomban a nemzeti egység folyamatos tudatosítása, valamint a diaszpórában 

élő magyarság bevonása a magyar nemzet életébe. A magyar nemzetpolitika legfontosabb stratégiai 

célja továbbra is a külhoni magyar közösségek gyarapodása, amelynek megvalósítása érdekében a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága számos programot indított, illetve szerteágazó 

támogatási rendszert működtet. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. keretében működő Magyarság Háza 

minden magyar összetartozását jelképező intézmény fokozatosan, 2014 őszére olyan nemzeti, kulturális, 

közművelődési, oktatási-módszertani, turisztikai központtá, kiállítótérré és látogatóközponttá alakult, 

amely erősíti a Magyarország határain belül- és kívül élő magyar közösségek közötti kapcsolatokat. A 

Magyarság Háza rendezvényei a nemzeti identitás erősítését szolgálják, bemutatják a világ 

magyarságára jellemző értékeket, eredményeket, teljesítményeket, sikereket. Megismertetik a hazai és 

határon túli közönséget a hungarikumokkal, az épített és szellemi örökséggel, a magyar 

kultúrkincsekkel, a tudományos, szellemi és fizikai teljesítményekkel. A „Mi, magyarok” 

Látogatóközpont és Kiállítás 2014. október 22-én nyitotta meg kapuit a Magyarság Házában. Célja, 

hogy elsősorban a gyermekek, fiatalok számára átélhető élményekkel közvetítse a nemzeti 

identitásunkat meghatározó elemeket, a történelmi, kulturális, tudományos értékeket. A kiállítás 

koncepciója a magyar nyelvre, mint magyarságunk alapkövére épít. A tárlatnak 2016 végéig több mint 

58 ezer látogatója volt. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a diaszpórában élő magyarok 

speciális helyzete szükségessé teszi egy stratégiai dokumentum megalkotását. A „Magyar 

diaszpórapolitika – Stratégiai irányok” című dokumentumot a Magyar Diaszpóra Tanács 2016. 

november 30-i ülésén került bemutatásra. A dokumentum összegezi és értékeli a diaszpóra érdekében 

indított kormányzati programokat, a magyar diaszpórapolitikát nemzetközi kontextusban mutatja be. A 

2013 óta működő Kőrösi Csoma Sándor Program alapvető célja a diaszpóra magyarságának 

megszólítása, a nemzeti identitás megerősítése, illetve a diaszpóra közösségi és kulturális életének 

megszervezése, fejlesztése. 2014 óta évente 100-100 fő látogat a diaszpóra magyarságához, hogy 

magyar nyelvórák szervezésével, néptánc oktatással, ünnepi események és kulturális rendezvények 

szervezésével, cserkészcsapat alapításával, továbbá más közösségépítő tevékenységekkel segítsék a 

szervezetek munkáját, és erősítsék a diaszpórában élők Magyarországhoz való kötődését. 

 A kisebbségi jogegyenlőség legteljesebb eszközrendszerét biztosító autonóm státusok létrejöttének 

elősegítése. A magyar nemzetpolitika támogatja a külhoni magyar közösségek autonómiatörekvéseit, 

amelynek során minden nemzetrésznek saját, testre szabott autonómiakoncepciót kell kidolgoznia. 2015 

márciusától Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízottként foglalkozik a határon túli magyar 

autonómiaügyek egyeztetésével, amelynek keretében a Kárpát-medencei autonómiatörekvésekkel, 
valamint a társadalmi, civil és politikai szervezetek autonómiakoncepcióival kapcsolatos koordinációs 

feladatokat lát el. E munka eredményeként jelent meg a Joggal Európában – A Kárpát-medencei magyar 
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autonómiatörekvések 25 éve című kiadvány. Az autonómiatörekvésekhez kapcsolódóan – a beszámoló 

egyéb pontjaiban említett gazdaságpolitikai ösztönzők mellett – figyelmet kap a jogvédő tevékenység is. 

A külhoni magyarok jogvédelmének biztosítását és erősítését célzó Kisebbségi Jogvédő Alapítvány, 

illetve annak elkülönült operatív szerveként működő Kisebbségi Jogvédő Intézet 34 konkrét ügyben 

nyújtott illetve nyújt anyagi és szakmai támogatást azon ügyvédi irodáknak és egyéni jogászoknak, akik 

a határon túl élő magyarok ellen elkövetett jogsértések áldozatainak ügyét képviselik a hazai, illetve a 

nemzetközi fórumok előtt. Az Alapítvány 12 állandó jogsegély-szolgálati partnerrel, valamint 16 

állandó jogsegély-szolgálati irodával rendelkezik Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken és Kárpátalján. 

 Fontos a határon túli magyarlakta térségekkel való kapcsolatok erősítése, Kárpát-medencei összefogás 

kialakítása, továbbá a határ menti együttműködések támogatása. A határon túli magyarokkal való 

kapcsolatok erősítését, a határon átnyúló együttműködések kialakítását több program is támogatta a 

2014 és 2016 közötti időszakban. A Kárpát-medencei összefogás előmozdítását segítette a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet által 2014-ben létrehozott Kárpát-haza Fejlesztési Hálózat is, amely 376 

elismert szakembert foglal magába a Kárpát-medence minden pontjáról, a szakterületek széles 

spektrumát felvonultatva. A hálózat célja, hogy segítse a Kárpát-medencei magyarságot érintő tervezési 

feladatokat és összehangolja a célokat, fejlesztéseket. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága 2015-ben Kárpát-medencei testvértelepülési programot indított abból a célból, hogy 

ösztönözze a Kárpát-medencei települések közötti kapcsolatépítést. Az érintett települések 

rendezvényenként maximum 2,5 millió forintos összegre pályázhattak. A rendelkezésre álló 100 millió 

Ft-os keret 123 magyarországi település 168 külhoni magyar településsel kötött kapcsolatát támogatta. 

A program 2016-ben folytatódott és 150 millió Ft-os keretből valósult meg. 2016-ban 440 pályázatot 

nyújtottak be, a támogatási keretből 189 magyarországi település 274 külhoni magyar településsel kötött 

kapcsolata valósult meg. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2015-ben a Kőrösi 

Csoma Sándor Program (ld. fentebb) mintájára egy, a Kárpát-medence szórványmagyarságát segítő 

program jött létre Petőfi Sándor Program néven. 2015-ben 50 fő, 2016-ban pedig 51 fő ösztöndíjas – 

köztük mindkét évben több mint 15 fő külhoni magyar – látogatott el a szórványközösségekhez azzal a 

céllal, hogy segítse a magyarság identitásának megerősítését, a közösségi hálózatok kiépítését. Az uniós 

finanszírozású határon átnyúló programok is lehetőséget biztosítanak magyar-magyar 

együttműködésekre, azonban a 2014-2020-as időszakra szóló programok elfogadása csúszott, így a 

pályázatok döntő többsége csak 2017-től kezdődően erősítheti a határon átnyúló kapcsolatokat. 

 A külhoni magyarság népességfogyásának csökkentése érdekében a közösségek gyarapodását biztosító 

intézményrendszer kiszámítható működését kell támogatni. A nemzetpolitika számára fontos, hogy a 

szomszédos államokban élő magyarok szervezetei által kijelölt támogatandó cél szolgálja a külhoni 

magyarok szülőföldön való boldogulását, hozzájáruljon kiemelten fontos rendezvényeikhez, az e 

célokra létrehozott intézményeik és szervezeteik működtetéséhez és fenntartásához. A nemzeti 

jelentőségű intézmények körét a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) iránymutatásai alapján a Bethlen 

Gábor Alap Bizottsága jelöli ki. A Bethlen Gábor Alapból a nemzeti jelentőségű intézményekre szánt 

keretösszeg 2014-ben 6 488 450 000 Ft, 2015-ben 5 775 700 000 Ft, 2016. november végéig pedig 4 

177 840 000 Ft volt. A Kormány 2016 novemberében 17,1 Mrd Ft-os forrásból Kárpát-medencei 

óvodaépítési és fejlesztési programot indított, amely a Kárpát-medence minden magyar lakta régióját 

érinti, magában foglalva óvodák építését és felújítását is. A program első üteme az egyházi kézben lévő 

intézményekre terjed ki. 2016 végén döntés született arról is, hogy 27,8 Mrd Ft értékben támogatást kap 

az erdélyi, vajdasági, horvátországi, muravidéki, kárpátaljai, felvidéki és a diaszpórában működő 

szervezetek ingatlan-beruházásai és tevékenységük, célkitűzéseik, valamint programjaik megvalósítása. 

 Az oktatási támogatások átgondolása, forrásösszpontosítása a magyar nyelven történő oktatás 

kiterjesztése (mennyiség) és a magyar nyelvű oktatás minőségének emelése érdekében. A Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. több határon túli oktatásfejlesztési támogatást hirdetett meg a vizsgált időszakban. Ezek 

közül a legjelentősebb a „Szülőföldön magyarul program” oktatás, eszköz- és tankönyv támogatási 

program. Ennek keretében 2014-ben összesen 249 566 fő közel 4,3 milliárd Ft támogatásban részesült, 

míg 2015-ben 245 460 fő közel 4,2 milliárd Ft támogatáshoz jutott. A „Magyar kultúráért és oktatásért” 

pályázat célja a „Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, 

Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar 

nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.” 2014-ben 1743 

támogatott pályázat volt e kiírás keretében, 600 millió Ft értékű támogatással, míg 2015-ben a 800 

millió Ft-os keretösszegből 1924 pályázatot támogattak. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
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Államtitkársága hirdette meg a külhoni magyar felsősök évének a 2014-es esztendőt, ennek keretében 

felsős tagozaton tanító osztályfőnökök vehettek részt továbbképzésen, továbbá óvodai-iskolai 

együttműködési programokat támogattak. Ehhez hasonlóan 2015 pedig a „Külhoni magyar szakképzés 

évének” lett kihirdetve, amelynek eredményeként 25 tanár jutott összesen 5 millió Ft támogatáshoz non-

formális pedagógiai módszerek alkalmazásának elősegítésére, továbbá 15 külhoni intézmény nyert 47 

millió Ft összegű támogatást. Az 500 millió Ft-os keretből 345,3 millió Ft-ot fordítottak a külhoni 

magyar szakképző intézmények fejlesztésére. Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban, Kárpátalján, 

Horvátországban és Muravidéken összesen 36 felszerelt tangazdaság és tanműhely létrejöttét 

támogattuk. A program elemei között szereplő Kárpát-medencei körút során 13 helyszínen szerveztek 

inspirációs tréningeket csaknem 3000 végzős szakképzős diák számára. 100 fős továbbképzésen a 

vállalkozói készségek témakörében kaptak hosszú távon hasznosítható útravalót a résztvevők. Gazda 

lennék! címen továbbképzést szerveztek 30 agrárszakképzésben résztvevő szakembernek. Emellett 

átjárhatósági ösztöndíj program került kidolgozásra az Erasmus program mintájára, amely segítségével 

2015 júliusában és augusztusában 140 külhoni magyar szakképzős diák és tanár teljesítette gyakorlatát 

magyarországi szakképző intézményekben. Elkezdődött továbbá a „Tematikus együttműködés erősítése 

a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence EU-tagállamaival” és „Tematikus együttműködés 

erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence nem EU-tagállamaival” EFOP pályázati 

konstrukciók tervezése, amelyek segítségével 7 milliárd Ft támogatás juthat a határon túli köznevelés és 

felsőoktatás fejlesztésére 2017-től kezdődően. Az oktatással kapcsolatos támogatási rendszer 

átalakításáról a vizsgálati időszakban több javaslat is született. Fontos, hogy olyan rendszer kerüljön 

kialakításra, amelyet az érintettek egységesen el tudnak fogadni. Mindezidáig nem sikerült létrehozni 

olyan konstrukciót, amely a jelenleginél kielégítőbb megoldást tudna nyújtani, a jelenlegi rendszer 

mögött van a legszélesebb konszenzus. 

 A nemzetpolitikával foglalkozó tisztviselők és civil szereplők szakmai továbbképzése. A Nemzetpolitikai 

Államtitkárság és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet szervezésében eddig kilenc alkalommal került sor a 

Nemzetpolitikai továbbképzés című kurzus megtartására. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 

által akkreditált kétnapos képzésen alkalmanként 50-60 kormánytisztviselő vesz részt. A 

továbbképzésen a nemzetpolitika elméleti kereteiről és intézményrendszeréről, a nemzetközi 

kisebbségvédelemmel foglalkozó intézményekről és dokumentumokról, a külhoni magyar pártokról, a 

külhoni magyarok oktatásáról és demográfiai helyzetéről, valamint a diaszpórában élő magyarokról 

szóló előadásokra kerül sor. A képzésen 2014-ben két alkalommal összesen 96 hallgató, 2015-ben két 

alkalommal összesen 108 hallgató, 2016-ban két alkalommal összesen 115 hallgató vett részt. 

 A szomszédos országokkal összehangolt gazdaság-politika érvényesítése. 2015 novemberében döntött a 

Kormány a Vajdasági Magyar Szövetség gazdaság- és térségfejlesztési stratégiájának támogatásáról. A 

program átfogó célja a helyi magyarság támogatása annak érdekében, hogy helyben tudjanak boldogulni 

és csökkenjen az elvándorlás. A konkrét célok közé tartozik a helyi gazdák és termékeik piacra 

jutásának segítése, mezőgazdasági intézményrendszeri fejlesztés és a turizmusfejlesztés, valamint a kkv 

szektor támogatása. A 2016-2018-as időszakra vonatkozó 50 Mrd Ft-os támogatási keret egy 

hitelprogramból (30 Mrd Ft) és vissza nem térítendő támogatásból (20 Mrd Ft) áll. A vajdasági magyar 

közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 

1109/2016. (III. 3.) Korm. határozat kijelöli a Prosperitati Alapítványt a stratégiában meghatározott 

célok végrehajtására és felhatalmazza a Külgazdasági és Külügyminisztert a Prosperitati Alapítvánnyal 

való szerződéskötésre mind az Alapítvány működésére, mind pedig a pályázatok támogatására 

vonatkozóan. A kezdeményezés sikerének köszönhetően a program keretösszege 2017-ben 9 milliárd 

Ft-tal nő. A Kormány 2016-ban hasonló gazdaságfejlesztési programot indított Kárpátalján, amelynek 

keretében támogatja a kárpátaljai mezőgazdaságot, turizmust és vállalkozásfejlesztést. A program 

megvalósítására 2018-ig 12 milliárd Ft értékű vissza nem térítendő támogatást, illetve egy 20 Mrd Ft 

összegű hitelkeretet biztosít. 2017-ben újabb régió fejlesztése valósulhat meg. 2016-ban a külhoni 

magyarság gazdasági megerősítése a fiatal vállalkozók támogatásával folytatódott. A „2016 a külhoni 

magyar fiatal vállalkozók éve” program több mint 2000 vállalkozóhoz és vállalkozni vágyó fiatalhoz 

jutott el, többek között egy Kárpát-medencei körút illetve egy olyan nyári képzés során, melynek célja a 

40 év alatti külhoni magyar vállalkozók szakmai erősítése és támogatása, az induló vállalkozások 

segítése volt. A Példakép Alapítvánnyal együttműködésben 30 külhoni fiatal vállalkozói példaképet 

választottak. 2017. január 20-án egy gála keretében került sor a példaképek bemutatására és a fődíj 

átadására. Vissza nem térítendő támogatásban részesültek a pályázó, versenyképes üzleti tervvel 

rendelkező 40 év alatti külhoni magyar fiatal vállalkozók. Összesen 967 pályázat érkezett be. A 
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rendelkezésre álló 525 millió Ft keretösszeget a nagy érdeklődésre tekintettel 600 millió Ft-ra emelték, 

amelyből összesen 117 vállalkozás kapott támogatást. Az összehangolt gazdaságpolitika érdekében 

2006. október 1-jével a külgazdasági és külügyminiszter kinevezte Magyarország 

szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztost. A fejlesztések végrehajtását a 

Vajdaságban a Prosperitati Alapítvány, Kárpátalján az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési 

Központ Jótékonysági Alapítvány, valamint a Muravidéken a Pro Futura Magyar Regionális 

Nemzetiségi Fejlesztési Intézet támogatja. 

 A kulturális reprodukció elősegítéséért identitásépítő és -megőrző közösségi helyek, civil szervezetek, 

egyházak, magyar nyelvű média támogatása. A kulturális örökség fizikai értelemben vett megőrzése 
illetve új nemzeti erőforrásként való kiaknázása. 

 Azon egyházak és civil szervezetek támogatása, melyek hozzájárulnak a magyar közösségeket érintő 

jogok érvényesítéséhez, részt vesznek a közösségi megújulás, az értéktudatos és szolidáris társadalom 
formálásában. 

A két feladat megvalósítása érdekében a határon túli magyar közösségek kulturális reprodukcióját 

elősegítő közösségi intézmények, civil szervezetek, egyházak, magyar nyelvű médiát a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság saját forrásaiból, valamint a Bethlen Gábor Alapból, 

mint elkülönített állami pénzalapból támogatja (a támogatásokat Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

folyósítja). Az adott fejlesztéspolitikai feladatok szempontjából releváns és a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. által nyújtott támogatások három nagy csoportba sorolhatók:  

- Az oktatási-nevelési támogatás célja a szomszédos államokban létrehozott, a magyar oktatás és 

kultúra ápolását céljának tekintő társadalmi szervezet közreműködésével óvodai, alap- és középfokú 

oktatási intézményben magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató 

kiskorúak nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban, továbbá a 

felsőoktatásban tanulók hallgatói támogatásban részesítése. 

- Nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatása (ld. negyedik feladat).   

- Egyéb támogatások, amelyek körében a következő támogatások különíthetők el:  

o Egyedi támogatások: oktatási intézmények támogatása; egyházi intézmények támogatása; 

kulturális intézmények és programok támogatása; jogvédő, közösségépítő, 

kisebbségvédelmi tevékenyég támogatása; beruházások és egyéb támogatások. 

o Nyílt pályázatok: „A magyar kultúráért és oktatásért” pályázat (kulturális, oktatási és 

kutatási programok támogatása; írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása; civil 

szervezetek, egyház, belső egyházi jogi személyek által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, 

kulturális és szociális intézmények működésének, valamint a magyar közösség  céljait 

szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása). 

o Meghívásos pályázatok: „A külhoni értékek gyűjtésének valamint a nemzeti értékgyűjtő 

mozgalom népszerűsítésének és megismerésének támogatása” és „A kárpátaljai magyar 

kultúráért és oktatásért” elnevezésű pályázat. 

Fentiek mellett megvalósult a közreműködés az Erzsébet-tábor programban, a tematikusok évek 

programjainak megvalósításában („2014 a külhoni magyar felsősök éve”, „2015 a külhoni magyar 

szakképzés éve”). Rendkívüli támogatások nyújtására is sor került a kárpátaljai rendkívüli kormányzati 

intézkedések keretében (óvodai gyermekétkeztetési program, köznevelésben dolgozók támogatása, magyar 

nyelven szolgálatot teljesítő, nemzetmegtartó és hitoktatói tevékenységet végző egyházi személyek 

támogatása, magyar nyelven szolgáltatást biztosító egészségügyi dolgozók támogatása, valamint a 

művészeti, illetve zeneiskolák magyar nyelven oktató, a magyar zenei és kulturális örökség megőrzése 

érdekében oktatói tevékenységet végző, a magyar kultúra terjesztésében aktívan részt vevő pedagógusok 

támogatása). 
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Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 A Kárpát-medence fenntartható fejlődése és versenyképessége hozzájárul a régióban élő valamennyi 
közösség – így a hazai nemzetiségek és a külhoni magyarság – jólétéhez is. Ennek hatékony 

megvalósulásához a régiók között folyamatos hálózatépítésre, együttműködésre, közös tapasztalataik 
megosztására van szükség, a régió specifikus adottságainak és a helyi sajátosságoknak a szem előtt 

tartásával. A diaszpórában élő magyarokkal való kapcsolatok továbbépítése a vizsgált időszakban is 

folyamatos volt, elsősorban a Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjprogramnak köszönhetően, melynek 

keretében évente száz fiatalt küldenek ki az érintett országokba. 2016-ban 25 ország vett részt a 

programban, a világ minden tájáról. A Körősi Csoma Sándor programon túl az információáramlást a 

Nemzeti Regiszter is biztosítja, amelynek több ezer regisztrált tagja napi rendszerességgel kap 

információkat a világmagyarságot érintő legfontosabb hírekről. A diaszpóra kulturális örökségének 

megőrzéséhez két program kapcsolódik. A Julianus program – mely a világon bárhol fellelhető magyar 

tárgyi örökség összegyűjtése és rendszerezése révén mutatja be a magyarság értékteremtő képességét – 

értéktára a 2014-2016 közötti időszakban is folyamatosan frissült, 2016-ban a világ 46 országából 

összesen 428 magyar emlék szerepel a kataszterben. A 2014. január 1-jén indult Mikes Kelemen 

Program célja, hogy a diaszpóra magyarságának könyvtári, levéltári örökségét rendezett módon 

összegyűjtve Magyarországra szállítsa, és gondoskodjon későbbi méltó felhasználásáról. A Kárpát-

medence szórványmagyarságát segítő Petőfi Sándor Program keretében, 2015-ben és 2016-ban 

ösztöndíjasok támogatták a szórványközösségekben a magyarság identitásának megerősítését, a 

közösségi hálózatok kiépítését. 

Hazai források a nemzetpolitika támogatására: 

A külhoni gazdaságfejlesztési programok támogatása Magyarország makro-regionális szintű gazdasági 

pozícióját jelzi. Ez egy olyan sajátos, a nemzetpolitikába ágyazott támogatási eszköz, amely a külhoni 

magyarság helyben maradását, szülőföldön boldogulását szolgálva segíti elő a magyar gazdaság 

jelenlétének erősödését. Ezáltal a külhoni gazdaságfejlesztési programok közvetlen módon és 

nagymértékben szolgálják a nemzetpolitikai célkitűzéseket. Hasonló, a külhoni nemzetrészek 

megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési célzatú, Kárpát-medencei méretű támogatás nyújtására eddig 

nem volt példa. A határon túl élő magyar közösségeknek a hazai és a szomszédos országok stratégiáival 

harmonizáló gazdaságfejlesztési stratégiára van szükségük, amelyek egyszerre szolgálják a határon túli 

közösség, az anyaország és a partner nemzetállamok gazdasági gyarapodását. Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény az államháztartáson kívüli szervezetek támogatását 

az alábbiak szerint határozza meg (Fejezeti kezelésű előirányzatok): Határmenti gazdaságfejlesztési 
vajdasági programok támogatása 7600 millió Ft, Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 

5200 millió Ft, A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia 
támogatása 500 millió Ft, Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 500 millió Ft, Erdélyi 

gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 1000 millió Ft, Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia 

támogatása 1000 millió Ft. 

A magyar nemzetpolitika legfontosabb stratégiai célja továbbra is a külhoni magyar közösségek 

gyarapodása, amelynek megvalósítása érdekében számos program indult, illetve szerteágazó támogatási 

rendszer működik. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015-től gazdaságpolitikai 

eszközök bevonásával is törekszik elősegíteni a külhoni magyarság szülőföldjén való megtartását és 

megerősödését. A növekvő forrásokból az elmúlt években jelentős támogatásban részesültek a Kárpát-

medencei magyarságot megtartó intézmények és szervezetek. A nemzetpolitikára fordított támogatások 

folyamatosan növekvő tendenciát mutatnak. A 2014-2016 közötti időszakban a nemzetpolitikára fordított 

összegek a következőképpen alakultak (a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alap és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a Kárpátalja Együttműködésének és Összehangolt Fejlesztési 

Feladatainak Kormányzati Koordinációjáért Felelős Kormánybiztosság forrásai a költségvetési törvény 

alapján és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból): 2014-ben 18.960 millió Ft, 2015-

ben 22.599 millió Ft, 2016-ban 73.462 millió Ft. 
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3.6.7 Nemzetiségpolitika 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A stabil finanszírozás biztosítása a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, intézmények részére 

a nemzetiségi kulturális autonómia fenntartásáért, nemzetiségi köznevelési feladatok magas szintű 
ellátásáért. A szakpolitika a nemzetiségi létszám növekedésével párhuzamosan – összhangban a 

nemzetiségi képviseleti rendszer fejlődésével – anyagi támogatással is ösztönzi az önkormányzatokat, 

hogy nemzetiségi köznevelési intézmények fenntartójává váljanak a törvényi szabályozásnak is 

megfelelő feltételek megléte esetén. A nemzetiségi feladatkörök bővüléséről az országos intézmények 

újabb kutatóintézeteinek létrejötte (pl. bolgár kutatóintézet), intézményi fejlesztése és felújítása (pl. 

Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ) tanúskodik. A növekvő feladatok mellett 

a finanszírozás is bővült, 2016-ban már csaknem 8,5 Mrd Ft-ot használhattak fel az országos és helyi 

nemzetiségi önkormányzatok – többek között az általuk fenntartott intézményekre és fejlesztésükre – 

működési, feladatalapú és média támogatások, illetve nemzetiségi pályázatok keretében. A 

közösségfejlesztés a nemzetiségpolitika egyik alappillére, melynek támogatását költségvetési 

előirányzatból pályáztatás útján biztosítja az EMMI. A 2014-2016-os időszakban növekvő mértékben 

(935 db pályázat – 266 millió Ft; 2016: 1699 db pályázat – 940 millió Ft) lehetett támogatást biztosítani, 

külön szakterületi bontásban: 1. kulturális események megszervezése céljából az adott tématerületen; 2. 

a nemzetiségi civil szervezeteknek működési támogatásra; 3. nemzetiségi táboroztatásra; 4. valamint 

pedagógiai szakterületen pedagógus-továbbképzés céljából. 

 A nemzetiségi oktatási rendszer áttekintése, a nemzetiségi nyelvű oktatás és a nyelvoktatás 

hatékonyságának és minőségének növelése. Az OFTK által a nemzetiségpolitika számára meghatározott 

fejlesztéspolitikai feladatok teljesülését európai uniós felhívások is segítik. Ennek körébe tartozik 

többek között az EFOP Közös értékeink – sokszínű társadalom című konstrukciója, amely 1 Mrd Ft-os 

keretösszeggel hivatott elősegíteni a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzését, a kultúrák közötti 

párbeszéd erősítését. A 2 Mrd Ft keretösszegű Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése című 

EFOP felhívás célja a továbbtanulás ösztönzése, a lemorzsolódás elkerülése a roma lányok körében, 

tehát a felhívás a roma nemzetiség támogatása révén a nemzetiségi köznevelési feladatok magas szintű 

ellátását segíti elő. További releváns EFOP felhívások:  

 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért. Keretösszeg: 5 Mrd Ft 

 A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és nonformális 

tanulásban. Keretösszeg: 1,19 Mrd Ft 

 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása. Keretösszeg: 6 Mrd Ft 

A területi prioritásokkal összefüggő szakpolitikai intézkedések 

 A jellemzően nemzetiségek által lakott területeken a hagyományőrzés, a nemzetiségi kulturális 

tevékenységek, rendezvények támogatása. 

 A nemzetiségek támogatása a többségi társadalom toleranciájának fokozása érdekében, kulturális és 

történelmi ismereteik gyarapítása érdekében. 

 A nemzetiségek által lakott területeken, településeken a többnyelvűség feltételeinek biztosítása, 

ösztönzés egymás nyelvének elsajátítására, a nyelvismeret hasznosítására törekvés. 

A területi prioritások kontextusában a nemzetiségpolitika három szinten tudja kifejteni hatását a 

nemzetiségi közösségek szerepének erősítésével. A legalsóbb szinten cél a települések és a bennük élő 

közösségek fejlesztése: a helyi identitás megerősítésével, a nemzetiségi oktatás fejlesztésével egy adott 

helyi nemzetiségi közösség hozzájárulhat a település társadalmi megtartóerejéhez. A lokális 

munkamegosztásban betöltött szerep révén a nagy hagyományokkal rendelkező speciális termelést végző 

falvak nemzetiségi közösségei (pl. bolgárkertészek, német bortermelők, stb.) a gazdaság helyi 

vérkeringésébe is be tudnak kapcsolódni. A helyi közösségek által előállított javak az identitás 

erősödéséhez járulnak hozzá. Fontos szerepe van továbbá az anyaországi testvérközösségekkel kialakított 

kapcsolatoknak is, melyek sok esetben rendszeres anyagi támogatásban is megnyilvánulnak, pl. a német 
nemzetiség esetében. A második szintet az országos önkormányzatok, továbbá a szószóló intézménye, mint 

a legmagasabb szintű önkormányzati és érdekérvényesítési szervek képviselik. Az előbbi szerepe 
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elsősorban az anyaországi kisebbségi kérdésekkel foglakozó hivatalokkal fenntartott kapcsolat és a 

legmagasabb fokú önkormányzati funkciója miatt, míg utóbbi a hazai törvényhozásban betöltött szerep 

miatt rendkívül fontos. Magyarország külföldi megítélését nagyban javítja a Kelet-Közép-Európában 

páratlan nemzetiségpolitika fejlettsége és nyitottsága. Éppen ezért a harmadik szintet képviseli a 

felsorolásban a nemzetiségpolitika és a nemzetiségi politika szerepe Kárpát-medencei, kelet-közép-európai 

és európai kontextusban. A nemzetiségi közösségek komoly informális kapcsolatrendszerrel is 

rendelkeznek az első két felsorolt szinten, melyek átkonvertálhatók politikai tőkévé a nemzetközi 

politikában. A Kárpát-medencei területi együttműködés elemi érdek a magyar államnak, hiszen a hazai 

nemzetiségek hídszerepet tölthetnek be anyaországukkal, ami gazdasági téren is előnyöket hozhat – 

amellett, hogy példát nyújthat a határon túli magyarság kisebbségi jogainak fejlesztéséhez. A 2017-es év 

kiemelten fontos volt nemzetiségi kontextusban, hiszen hazánk töltötte be a Visegrádi Együttműködés 

elnöki tisztét ebben az évben, továbbá ki szeretnénk terjeszteni az együttműködést Romániával és 

Bulgáriával is. A szlovák, lengyel, román és a bolgár nemzetiségekkel fenntartott viszony ezért kiemelt 

figyelmet fog kapni az anyaországokban is. Hasonló a helyzet Szerbiával és Horvátországgal is, éppen 

ezért Magyarország geopolitikai helyzetéből fakadóan kiemelten kell kezelni a hazánkban élő nemzetiségek 

ügyét, vagyis folytatni kell az elmúlt három évben jellemző fejlődő tendenciát. A nemzetiségi egyesületek 

számára is elérhető, „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című EFOP felhívás 

a helyi hagyományok ápolását célzó rendezvényeket, a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését 

szolgáló programok szervezését támogatja. Ezzel elősegíti azt a területi prioritások között rögzített célt, 

amely a jellemzően a nemzetiségek által lakott területeken a hagyományőrzés, nemzetiségi kulturális 

tevékenységek és rendezvények támogatását írta elő. A felhívás nem kizárólag nemzetiségi szereplők előtt 

áll nyitva, keretösszege 14 Mrd Ft. További kapcsolódó EFOP felhívás a Társadalmi szerepvállalás 

erősítése a közösségek fejlesztésével, 14 Mrd Ft keretösszeggel. 

Hazai források a nemzetiségpolitika fejlesztésére: 

A XX/20/60. számú, Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 

elnevezésű előirányzat keretében 2015-ben 441,2 millió Ft, 2016-ban pedig 1282,4 millió Ft támogatást 

fordított a szakterület nemzetiségi köznevelési, kulturális és egyéb intézmények létrehozására, felújítására, 

vagy önrész biztosítására. A források felhasználásában területi szempontok nem jelentek meg. 

3.6.8 Civil szektor 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A civil társadalom forráshiányosságának oldása a humán (szociális, oktatási, kulturális, ifjúsági stb.) 

szolgáltatást nyújtó, helyi és társadalmi részvételt elősegítő, valamint a civil szervezetek fejlődéséhez 
szükséges szolgáltatásokat nyújtó szervezetek számára elérhető hazai és Európai Uniós források 

biztosításával. A Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: NEA) költségvetési előirányzat 

összege a 2014-es 3,38 Mrd Ft-ról 2016-ra 5,267 Mrd Ft-ra növekedett. A 2015-ös költségvetési évtől 

kezdődően érvényesülő elv szerint a személyi jövedelemadó meghatározott részének adózói rendelkezés 

alapján történő felajánlás (SZJA 1%) vonatkozó része teljes egészében a civil szervezetek működését és 

programjait szolgálja. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. 

(II. 16.) KIM rendelet 2015. február 2-án hatályba lépett módosítása eredményeképpen megszűnt az a 

korábbi rendelkezés, hogy amennyiben egy szervezet három egymást követő évben sikeresen pályázott 

az alap kiírásain, a következő évben nem pályázhat. Ezzel számos értékes tevékenységet végző, ám 

forráshiányos civil szervezet számára nyílt meg a további sikeres pályázás lehetősége. A Civil 

Információs Centrum (a továbbiakban: CIC) térítésmentesen biztosít olyan tanácsadási szolgáltatást, 

amely a civil szervezetek mindennapos működését érinti, így pályázati és forrásteremtési tanácsadást is. 

A jogutód nélkül megszűnt civil szervezet fennmaradt pénzbeli vagyona – a létesítő okirat eltérő 

rendelkezése, valamint alapítvány esetében az alapító eltérő rendelkezése hiányában – a civil 

szervezetek támogatására való felhasználás céljából a NEA-t illeti meg. A NEA Tanácsa a jogszabály 

szerinti eljárásban gondoskodik a nem pénzbeli vagyonra vonatkozó pályázati eljárás lefolytatásáról. 

 A civil szektor gyenge érdekérvényesítő képességének és a gyakran nem elégséges részvételi folyamatok 

javítása. A 2010. évi CXXXI. törvény garantálja a jogszabályok előkészítésében való részvételt a 

társadalom legszélesebb rétegei, így a civil szervezetek számára is. A törvény szabályozza az általános 

és a közvetlen egyeztetést, ezen belül a stratégiai partnerségi megállapodásokat is érintő kérdéseket. A 
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jogszabály előkészítéséért felelős miniszter a közvetlen egyeztetés keretében stratégiai partnerségi 

megállapodásokat alakíthat ki. 2011 júliusában született meg a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi 

Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény, és alakult meg 2011. október 11-én a Nemzeti Gazdasági és 

Társadalmi Tanács (továbbiakban: Tanács). Egy, a Kormánytól és az Országgyűléstől független testület 

felállításával a társadalom egészét érintő, általános gazdaságpolitikai és szociális kérdéseket megvitató, 

konzultatív jogkörű tanácsadó testület jött létre. A törvény módosításával tovább bővült a Tanács 

tagjainak száma, a Művészeti Képviselői Oldal bevonásával. A civil szervezetek a NEA testületeiben 

civil elektori választás útján vehetnek részt. A NEA döntéshozó testületeinek, a Kollégiumoknak, 

valamint az irányító, koordináló feladatot ellátó tanácsnak 3 tagja minden testület esetében az ún. civil 

elektori választás útján szerzi meg mandátumát az adott 4 éves ciklusra. A civil jelöltállítási rendszerben 

a civil szervezetek 2016. január 25. és 2016. február 24. között jelölhették meg a képviseletükre jogosult 

elektort, valamint ekkor tehettek javaslatot kollégiumi és tanácstag jelöltre is. A CIC fontos szerepet tölt 

be a részvétel javításában, az érdekérvényesítés fórumainak megteremtésében. A CIC-ek 

tevékenységének, valamint a NEA rendelet 2015-ös és 2016-os módosításainak köszönhetően – amely a 

pályázóbarát, átláthatóbb eljárást teremtett meg – a 2014-ben beérkezett közel 13 ezer pályázathoz 

képest 2016-ban már több mint 15 ezer pályázat érkezett a NEA pályázati kiírásaira. 

 A civil szervezetek közfeladatok ellátásában játszott szerepének erősítése a szabályozásbeli és 

finanszírozási működési garanciák megteremtésével. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 

ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Civil 

törvény) 2016. évi módosításának célja annak biztosítása volt, hogy az egyesületek, alapítványok 

bejegyzési, illetve változásbejegyzési eljárása a jövőben ésszerű időn belül, és hatékonyabb eljárási 

keretek között folyjon. A fejezet első feladatánál bemutatott rendelet módosításaival több civil szervezet 

számára nyílt meg a további sikeres pályázás lehetősége. 

 Önkéntesség támogatása, ösztönzése, megcélozva minden társadalmi csoportot. A közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szabályozza a fogadó szervezetek és a közérdekű 

önkéntes jogviszonyát, megteremtve ezzel az önkéntes tevékenységben való társadalmi részvétel jogi 

feltételeit, valamint kedvezmények, garanciák biztosításával ösztönözni kívánja az ebben a 

tevékenységben való részvételt. A Nemzeti Önkéntes Tanácsról szóló 1503/2016 (IX. 21.) Korm. 

határozat alapján a tanács javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végez a Kormány 

számára, valamint az önkéntesség területén elősegíti a kormányzati, egyházi, civil és gazdasági szektor 

együttműködését. A tanács munkájában részt vesznek az alapszabályuk, alapító okiratuk szerint az 

önkéntesség kultúrájának előmozdítása érdekében is működő egyesületek és alapítványok által jelölt 

tagok is. A 2015. év folyamán a szektorban tevékenykedő önkéntes segítők becsült száma 413 ezer fő 

volt. Az általuk teljesített 47 millió munkaóra több mint 22,7 ezer főállású foglalkoztatott 

munkaidejének felelt meg, munkájuk becsült értéke 53 Mrd Ft-ra tehető. A lakossági segítség különösen 

a kisebb szervezetek számára jelentős. Az 50 ezer Ft alatti bevételi kategóriában az önkéntes munka 

értéke meghaladta a pénzbevétel 14-szeresét, az 51 ezer és 500 ezer Ft közötti összeggel gazdálkodó 

szervezetek esetében is annak több mint másfélszeresét. 

 Közösségi település- és térségfejlesztési kezdeményezések ösztönzése, erősítése, továbbá a helyi 

identitás és kultúra erősítése a civil szervezetek támogatásán keresztül. A NEA forrásainak 

felhasználása, a pályázati kiírások elkészítése, a beérkezett pályázatok elbírálása, valamint ezek szakmai 

ellenőrzése az 5 kollégium feladata. A Közösségi környezet kollégium tevékenységi körébe tartozik a 

település és térségfejlesztési kezdeményezések, a Nemzeti összetartozás kollégium tevékenységi körébe 

pedig a civil szervezetek kulturális, hagyományápolással kapcsolatos tevékenységének támogatása. A 
Közösségi környezet kollégium szakmai pályázati keretösszege 278 164 440 Ft (ebből szövetségek részére 8 

344 933 Ft, egyesületek és alapítványok részére szétosztható 269 819 507 Ft). A Nemzeti összetartozás 

kollégium szakmai pályázati keretösszege 269 819 507 Ft (ebből szövetségek részére 5 563 289 Ft, 

egyesületek és alapítványok részére szétosztható 5 563 289 Ft). 

 Javítani szükséges a civil szervezetek működésének, valamint az állami támogatások felhasználásának 

átláthatóságát. A Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések 2015–2016. 

évre vonatkozó terve elfogadásáról szóló 1336/2015. (V. 27.) Korm. határozat írta elő, hogy a civil 

szervezetek átlátható működésének érdekében vizsgálni kell e szervezetek működését meghatározó 
jogszabályi rendelkezések érvényesülését, ezzel összefüggésben a vagyonnyilatkozat megtételére 

kötelezhető személyi kör szélesítésének lehetőségeit. A Belügyminisztérium, az Igazságügy 
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Minisztérium (IM) és az EMMI képviselőiből létrejött munkacsoport jelentésében azt javasolta, hogy a 

Civil törvény módosításával történjen meg a jelentésben megfogalmazott problémák kezelése. A 

jogszabály szerint a jelentős költségvetési támogatásban részesülő civil szervezet nyilvántartás szerint 

képviseletre jogosult vezető tisztségviselőjét a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról és 

esedékességének időpontjáról szóló tájékoztató megküldésével a miniszter harmincnapos határidővel 

felhívja vagyonnyilatkozat tételére. Jelentős költségvetési támogatásnak minősül, ha valamely szervezet 

a szakmai monitoring rendszer adatai alapján, az államháztartás központi alrendszeréből kapott 

költségvetési támogatásai (egybeszámított támogatás) összesen meghaladják valamely költségvetési év 

vonatkozásában az 50 millió Ft-ot. Mivel jelenleg ez a kötelezettség 74 szervezetet érint, indokolt a 

szabályozás olyan átalakítása, amely nagyobb átláthatóságot tesz lehetővé, hiszen Magyarországon több 

mint 62 ezer egyesület, alapítvány működik. A Civil törvény alapján szakmai monitoring rendszer jött 

létre a támogatási programok szakmai összehangolása, az azonos feladatok párhuzamos 

finanszírozásának kiszűrése érdekében. A megküldött adatokat vizsgálata 15 napon belül azok 

tudomásulvételéről, vagy indokolási kötelezettség mellett a jóváhagyás megtagadásáról születik. A 

Magyart Államkincstár az általa működtetett monitoring rendszerben történő rögzítéssel egy időben az 

erre a célra rendszeresített számítógépes rendszeren keresztül küldi meg az adatokat a Civil Információs 

Portálon történő közzétételre. 

 Határon átnyúló kapcsolatok, civil együttműködések támogatása. 2016 óta a Civil Információs 

Centrumok kiemelt feladata keresni az együttműködési lehetőségeket a határon túli magyar civil 

szervezetekkel. Az együttműködés formája lehet egyrészt, hogy a Civil Információs Centrum 

együttműködési/vállalkozási vagy megbízási szerződést köt a határon túli magyar civil szervezetek(kel), 

hogy szorosabb szakmai kapcsolatot alakítsanak ki. Másrészt a címbirtokos szerződést köt külhoni 

magyar civil szervezettel annak érdekében, hogy tanácsadási szolgáltatásokat végezzen, illetve 

képviselje a magyar érdekeket. 

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések 

 A helyi szinteken jelentkező és a helyi civil szervezetek által felkarolt és teljesíteni tervezett 

tevékenységek támogatása. A civil szervezeteknek megyénként eltérő földrajzi, gazdasági, demográfiai 

adottságokkal kell szembenézni, amely meghatározza mozgásterüket, forrásteremtési lehetőségeiket. Az 

aprófalvas megyékben – pl. Vas és Zala megye főképpen délnyugati részén – kifejezetten nehézséget 

okoz a civil szervezetek közötti kapcsolatfelvétel. A CIC-ek megyénként eltérő mértékben igyekeznek 

kiegyensúlyozni a fenti széttagoltságot, amelyet különböző szakmai programok és rendezvények útján 

valósítanak meg.  

 Civil szervezetek támogatása a helyi gazdaságfejlesztésben. A közfoglalkoztatással kapcsolatos rendszer 

átalakulásával a civil szervezeteknél dolgozó nem kulturális közfoglalkoztatottak tekintetében az idei 

évben a CIC-ekre hárul az a feladat, hogy működési portfoliójuk bővítése által közfoglalkoztatással 

kapcsolatos szaktanácsadást nyújtsanak, közvetítőkké, vagy lehetőségeik alapján közfoglalkoztatóvá 

váljanak. A mintegy 2000 főt érintő zökkenőmentes átmenetet a megyei/járási kormányhivatalok, a BM, 

az EMMI valamint a CIC-ek hatékony együttműködése teremtheti meg. Ennek érdekében folyamatos a 

tájékoztató rendezvények megtartása az érintett szervezetek bevonásával, valamint szükséges egy 

utókövetési rendszer kidolgozása, amely az átalakulás eredményeit mutatja be. 

3.6.9 Egyházak szerepe 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 Az egyházak által végzett karitatív, egészségügyi, mentálhigiénés, szociális, nevelési-oktatási, kulturális 

tevékenységek hangsúlyosabb támogatása, e tevékenységek korszerűsítésének, széleskörű társadalmi 

elfogadottságának és támogatásának javítása: 

o a környezeti fenntarthatóság, hatékonyság, gazdaságosság és a versenyképesség növelése az 

egyházi szektorban: az egyházi szervezetek működésében elérendő cél a környezeti 

fenntarthatóság és hatékonyság növelése. Ennek érdekében a hazai és európai uniós támogatások, 
felhívások előkészítése során törekvés az energiahatékonysági fejlesztések ösztönzése, a 

környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjesztése. Nevezett célokat 



298 
 

mozdítja elő többek között a KEHOP egyházak épületenergetikai fejlesztéseit megújuló 

energiaforrás hasznosításának lehetőségével támogató felhívása. A felhívás a napkollektorok 

alkalmazását, a geotermikus energia hasznosítását, az épületek hőtechnikai adottságainak javítását 

támogatva a fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítésén keresztül 

jelentősen hozzájárulhat az egyházi fenntartású épületek gazdaságosságához, segítve ezzel 

fenntartásukat és a környezet megóvását 12,2 Mrd Ft keretösszeggel. A KEHOP továbbá az 

egyházi fenntartású egészségügyi létesítmények energiahatékonyságát is igyekszik javítani 

csökkentve az üvegházhatású gázok kibocsátását, az éves elsődleges energia-fogyasztást és a 

rezsiköltséget. Az egyházi szervezetek 2,97 Mrd Ft támogatási összegben részesülnek. Az 

„Egyházi személyek eszközellátásának támogatása” című előirányzat 2016. évben bevezetett 

újdonsága, hogy az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 

Államtitkárság kiemelten kezeli és ösztönzi a környezetbarát (hibrid, plugin hibrid, hatótáv növelt 

elektromos járművek és tisztán elektromos meghajtású járművek) beszerzését, összhangban az 

OFTK-ban foglaltakkal, továbbá a Kormány által elfogadott Jedlik Ányos Tervvel és a hozzá 

kapcsolódó Jedlik Cselekvési Tervvel. Környezetbarát jármű vásárlása esetén a támogatás felső 

korlátja meghaladja a benzin-, illetve gázüzemű személygépkocsik beszerzésére fordítható 

támogatás felső korlátját. Ezzel a szakterület az egyházak működésében a környezeti 

fenntarthatóságot kívánja előmozdítani. 

o az épített és a szellemi kulturális örökség védelme: ebben a pontban leírtak első része az utolsó 

feladathoz is kapcsolódik. Az egyházak élő kapcsolata a helyi közösségekkel fontos megtartó erő, 

mely segíti a helyben maradást. Az egyházi személyek e térségekben kiemelkedő feladatot látnak 

el a vidék Magyarország megtartásában. Az egyházak missziós és pasztorációs tevékenysége 

napjainkban erősödik. Ezt a folyamatot a hazai költségvetés hitéleti forrásainak növekedése is 

segíti. 2016-ban közel 161 Mrd Ft hitéleti támogatásban részesültek az egyházak. Az egyházak a 

helyi közösségek megtartó erejét képesek elősegíteni. Ezt kívánja előmozdítani az EFOP 

társadalmi kohézió erősítését az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének 

bővítését célzó felhívása, amely keretet teremt az egyházi szervezetek számára az idősek 

bevonására a helyi közösségek életébe, a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépésre, 

hátránykompenzáció megvalósítására, ezeken keresztül a társadalmi esélyegyenlőség fokozására, 

mindezzel hozzájárulva a civil társadalom hosszú távú megerősödéséhez 8 Mrd Ft keretösszeggel. 

Az EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével címet viselő felhívása a 

generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítását célozva, az önkéntesség népszerűsítésén 

keresztül lehetőséget biztosít az egyházaknak közösségépítő tevékenységük eredményes 

ellátására1 4 Mrd Ft keretösszeggel. Az egyházi szervezetek a kulturális értékek közvetítésével, 

közösségi programok szervezésével, az érintettek aktivitásának növelését, önálló életvezetési 

képességeinek megerősítését, az önmaguk és családjaik helyzetéért viselhető felelősség 

megerősítését segítő szolgáltatásokkal segítik a szegénység, a hátrányos helyzet átörökítését 

eredményező deprivációs ciklusok megtörését, a közösségi megoldások támogatását, az egészséges 

élethez való hozzájárulást, az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás növelését, aktív 

közösségek kialakítását, meglevők működtetését. Az egyházi szervezetek olyan összetett 

társadalmi folyamatok kezelésében vesznek részt speciális szakmai tevékenységgel, a célcsoportok 

elérésével éspreventív vagy támogató tevékenységükkel, amelyek növelni tudják az egyéni, 

közösségi, társadalmi problémák kezelésének hatékonyságát. A nehéz helyzetben élő társadalmi 

csoportok, családok, egyének minél szélesebb körű megszólítása, komplex kezelése a cél, ezzel 

elősegítve az egyéni életutak sikeresebbé, boldogabbá tételét, a közösségi szerep-és 

felelősségvállalás erősítését, a társadalmi hasznosság érzésének tudatosítását, a hosszú távra is 

előretekintő szemléletformálást. Az ehhez szükséges lelki, szakmai, ismeretbővítési, 

infrastrukturális segítség megfelelő módon támogatja az értékközvetítő, gazdasági aktivitást 

növelő, felzárkózást segítő eredményekhez való hozzájárulást. Az „Egyházi személyek 

eszközellátásának támogatása” című, 200 millió Ft összegű előirányzat gépjármű beszerzésére 

nyújt támogatást az egyházaknak, hogy a megfelelő autó hiánya ne legyen gátja a hátrányos 

helyzetű térségek látogatásának, ott közösségszervező és pasztorációs munka végzésének. A vidéki 

települések helyben megtartó erejének növelését célozza az EFOP „Iskolaközpontú helyi 

együttműködések támogatása” című, 4 Mrd Ft keretösszegű felhívása, amely által növekszik a 

településeken elérhető közösségi programok száma, erősödik a társadalmi aktivitás és a családok 

tevékeny részvétele a társadalomban, valamint gyarapodik az önkéntes tevékenységet végzők 

száma. A határon túli közösségek megtartását célozza a Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi 
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személyek jövedelempótléka című előirányzat, mely a korábbi 210 millió Ft-ról 2016-ban 420 

millió Ft-ra emelkedett. A vallási turizmus a hazai turisztikai terület nem elhanyagolható ágazata. 

Ezt szem előtt tartva a szakterület részt vesz abban a kormányzati törekvésben, amely azt célozza, 

hogy a vallásturisztika jelentőségéhez méltó mértékű hazai és európai uniós forrásban részesüljön. 

Az európai uniós fejlesztések célja, hogy a kegyhelyeket, zarándokhelyeket, vallási tematikus 

utakat bejáró turisták színvonalas turisztikai szolgáltatásokban részesüljenek, a fejlesztett 

célállomások a külföldi célközönség számára is vonzerőt jelentsenek, és a fejlesztés révén a 

magyarországi vallási kulturális örökség megfelelő módon kerüljön bemutatásra. A megnevezett 

célokat a GINOP „Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése” című felhívása hivatott 

elősegíteni 7,3 Mrd Ft keretösszeggel. Vallási helyszínek fejlesztése is elindul továbbá a kiemelt 

turisztikai térségekben, többek között Sopron-Fertő, Tokaj és Balaton térségében, mivel a vallási 

helyszínek lényeges részét képezik a turisztikai térségeknek, fejlesztésük a látogatószámot növeli. 

Ezt az egyházak számára is hozzáférhető GINOP „Turisztikailag frekventált térségek integrált 

termék- és szolgáltatás fejlesztése” című felhívás teszi lehetővé 21,4 Mrd Ft keretösszeggel. A 

hazai források szempontjából fontos az „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások” 

című előirányzat, amelynek keretösszege 2015 és 2016 között nőtt. A Kormányhatározattal 

biztosított nagy egyházi beruházások is jelentős turisztikai hatást gyakorolnak a látogatószám 

növelésére. Ide tartoznak az egyházi zarándokhelyek, zarándokutak, rendezvények. Ezek közül 

kiemelendő a 2020-ban Budapesten megrendezendő, turisztikai célpontként is jelentős és több éves 

előkészítést igénylő Eucharisztikus Világkongresszus megrendezésének támogatása. A Kormány a 

2017. évi költségvetési törvényben betervezve összesen 2,6 Mrd Ft forrást biztosít az Esztergom-

Budapesti Főegyházmegye részére a Világkongresszus megrendezésével kapcsolatos fejlesztések 

támogatására. Az egyes szerzetesrendi fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről 

szóló 1390/2016. (VII. 21.) Korm. határozat az egyes szerzetesrendi fejlesztések megvalósításához 

szükséges intézkedéseket rendezi, többek között a Csornai Premontrei Prépostság türjei 

épületegyüttesének és csornai apátsági központjának folyamatos, az elkövetkezendő évekre 

előremutató turisztikai célú fejlesztését kívánja előmozdítani. (Nevezett szerzetesrendi célokra a 

kormányhatározat 2170 millió Ft forrást biztosít.)  

o a foglalkoztatási kapacitás, az aktivitás megerősítése, a gazdasági egyensúlytalanság csökkentése 
az egyházak segítsége által: a foglalkoztatás megerősítése, a foglalkoztatóvá válás az egyházak 

fontos törekvése, melyet a hátrányos helyzetű, elmaradott térségekben élő közösségek 

megszólításával igyekeznek realizálni. Ezt a törekvésüket európai uniós felhívások is elősegítik. 

Az EFOP „Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű 

csoportok elhelyezkedése érdekében non-profit szervezetek és vállalkozások együttműködése 
révén” címet viselő, 5 Mrd Ft keretösszegű felhívása a hátrányos helyzetű közösségek 

elhelyezkedése érdekében non-profit szervezetek és vállalkozások együttműködésére szólít fel. A 

cél a társadalmi és gazdasági integrációt szolgáló megoldások keresése, melyek a leghátrányosabb 

helyzetű személyeket, – köztük romák, megváltozott munkaképességűek, alacsony 

munkaintenzitásúak, alacsony képzettségűek, 50 év felettiek és fiatalok, - a nyílt munkaerőpiacra 

nem, vagy nehezen integrálható csoportokat támogatják. E célcsoportok megszólításában az 

egyházak komoly tapasztalattal és hozzáértéssel rendelkeznek. Hasonló célokat szolgál az EFOP 

„Hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának segítése helyi eszközökkel” című, 

6 Mrd Ft keretösszegű felhívása is, amely az egyházi szervezetek konzorciumi partnerként történő 

bevonását teszi lehetővé olyan célok elérése érdekében, mint a hátrányos helyzetű csoportokhoz 

tartozó aktív korú lakosság aktivizálása, a humán erőforrás fejlesztése, vagy a munkáltatói oldal 

bevonása a foglalkoztatás elősegítése érdekében. Hátránykompenzációs szempontból kiemelt 

jelentőséggel bír az EFOP „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő 
tevékenységének bővítésével” című, 8 Mrd Ft keretösszegű felhívása, amelynek célcsoportját 

képezik a romák, a fogyatékkal élő személyek, a szenvedélybetegek, az idős vagy hajléktalan 

emberek, és egyéb csoportok, akiken az egyházi szervezetek társadalmi érzékenyítő 

tevékenységükkel, prevencióval, tanácsadással képesek segíteni. A hátránykompenzációs 

tevékenységekben, a fogyatékos személyek megszólításában, közösségbe vonásában, a 

szemléletformálásban, a hátrányos helyzetű személyek integrációjában az egyházi szervezetek 

egyre nagyobb jelenléttel bírnak. Az egyházak széles spektrumon tevékenykedve a közösségi célok 

elérése érdekében képesek a helyi önkormányzatokkal történő hatékony együttműködésre, amelyre 

számos lehetőséget biztosítanak a TOP „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásai. Az 
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egyházak egyéb közösségekkel való eredményes együttműködését mozdítják elő az EFOP 

társadalmi innovációt támogató felhívásai, amelyek célja, hogy a helyi társadalom életében 

fennálló problémák feltárásával, a helyi szükségletekre reagáló innovatív megoldások 

adaptálásával járuljanak hozzá az adott térségben jellemző problémák megoldásához, a lakosság 

társadalmi helyzetéből és a területi jellemzőkből eredő hátrányainak kompenzálásához.  

o az oktatás minőségének, hatékonyságának növelése, az esélyegyenlőség, a társadalmi kohézió 
erősítése, hátrányos helyzetűek integrációja, beilleszkedése az egyházi szektor hatékony 

részvételével: az egyházi köznevelési intézményekben (568 önálló egyházi köznevelési intézmény, 

több mint ezer feladat-ellátási hely) a 2016/2017. tanévben közel 208 ezren tanulnak. A 22 egyházi 

felsőoktatási intézményben – világi képzésben és hitéleti szakon összesen – több mint 20 000 

hallgató tanul. Az állami iskolákba járó tanulók közül a 2015/2016-os tanévben közel 206 ezren 

választották a hitoktatást. Oktatási célú fejlesztésekre a hazai költségvetés is egyre nagyobb 

arányban biztosít forrást elsősorban épület-felújításra és korszerűsítésre. Már megkezdődött és a 

következő évekre is elérhetővé válnak európai uniós források elsősorban oktatás módszertani, 

infrastrukturális, digitális kompetencia- és pályaorientációs célú fejlesztések megvalósítására. A 

közszolgáltatások közül kiemelkedő a szociális és karitatív szolgálatokban való egyházi részvétel, 

amely folyamatosan erősödik. Az egyházi fenntartók szerepvállalása a nevelőszülői ellátás 

területén, az elmúlt évekhez hasonlóan tovább erősödik, jelenleg a nevelőszülői férőhelyek 42,2%-

a egyházi fenntartású nevelőszülői hálózatban  található. A gyermekotthoni férőhelyek 9,2%-a 

működik egyházi fenntartásban. Jelenleg 1105 db egyházi fenntartású szociális intézményben 

közel 126.000 fő gondozottat látnak el. Az egyházi fenntartók által átvett férőhelyek száma 

növekszik, 2017-ben 8837, 2018-ban pedig 21563 férőhely átadásához szükséges forrás 

biztosításáról rendelkezett a Kormány a 1046/2017. (II. 3.) Kormány határozatban. A növekvő 

feladatellátáshoz a Kormány hazai és európai uniós forrásokat is biztosít. Egy európai uniós 

projekt megvalósításával egyházi intézményfenntartók is hozzájárulnak a szociális ágazat 

korszerűsítéséhez, a közszolgáltatások minőségének javításához, részben a szervezeti hatékonyság 

növelésével, részben a szakmai szolgáltatások színvonalának emelésével 5 Mrd Ft támogatási 

kerettel. A karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztése a hátrányos helyzetűek társadalmi 

(re)integrációját segíti, az esélyteremtő szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztését 

eredményezi, ezáltal az ellátott terület növelhető, a célcsoport gyorsabb, hatékonyabb elérése 

biztosítható az EFOP keretében. Az egyházi szerepvállalás kiemelt jelentőségű a karitatív és 

önkéntes tevékenység terén, amellyel a helyi közösségek megtartó erejét is képesek elősegíteni. 

Európai uniós forrásokkal az illetékes egyházi fenntartású egészségügyi szolgáltatók részt vesznek 

egészség prevenciós tevékenységek ellátásában, pl. az EFOP „Egészséges étkezést és életstílust 

népszerűsítő programok” című felhívása révén, amely hozzájárul az egészség-kockázati tényezők 

csökkentéséhez a lakosság körében az egészségben eltöltött idő növeléséhez 7,5 Mrd Ft 

keretösszeggel. Az egyházaknak szerepük van továbbá az egészségtudatosságra nevelésben, az 

egészségtudatos döntések meghozatalára való felkészítésben is (EFOP, Az egészségtudatos 

fogyasztóvá válás helyi szintű elősegítése konstrukció 5 Mrd Ft keretösszeggel). Jelentős egyházi 

fenntartású kórházfejlesztésekhez biztosít forrást a hazai költségvetés a Magyarországi Református 

Egyház Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztéseiről, 

valamint az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1059/2017 (II.7) Korm. határozat 

alapján. A feladathoz európai uniós források is kapcsolódnak lehetővé téve a többletkapacitás-

befogadás mellett az ottani gyermekgyógyászati-, gyermek sürgősségi-, gyermek pszichiátriai-, 

továbbá onkológiai ellátás színvonalának növelését, a fekvőbeteg ellátás, lelkigondozói szolgálat 

megerősítését. A közfeladatot ellátó intézményi struktúra szolgáltatásai a társadalmi igények nem 

teljes körére tudnak választ adni, a szolgáltatáshiányos területeken, továbbá a szolgáltatások 

„réseiben” (határterületeken) a szükségletek ellátása fejlesztést igényel, amelyben az egyházak 

egyre nagyobb részt vállalnak, mert a hosszú múltra visszatekintve bizonyították, hogy jó gazdái 

az iskoláknak, kórházaknak, szociális intézményeknek. 
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Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések 

 Egyházak támogatása a nemzetiségek által lakott területeken, a hátrányos helyzetű népcsoportok 

integrációjában. 

 Egyházak támogatása a közösségszervező tevékenységekben, főleg a perifériális és hátrányos helyzetű 
térségekben, illetve a kistelepüléseken. 

 Egyházak támogatása a vidéki lakosság megtartásában, a hátrányos helyzetű térségek 

népességfogyásának megállításában. 

Az egyházi szakterület számára meghatározott területi prioritások európai uniós felhívásokon keresztül 

is érvényesülnek, így többek között a hátrányos helyzetű népcsoportok integrációját segíti az EFOP 

keretében a roma szakkollégiumok támogatása. A vidéki fiatalok helyben maradását kívánja 

előmozdítani az EFOP „Esély Otthon” című konstrukciója. Az egyházak hátrányos helyzetű 

térségekben való szerepvállalását, közösségszervező tevékenységét támogatja az EFOP „Humán 

kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” címet viselő felhívása, amely 

10 Mrd Ft keretösszeggel rendelkezik.   

Hazai források az egyházak támogatására: 

Az OFTK feladataihoz és területi prioritásaihoz illeszkedő, egyházi szakterület által kezelt előirányzatok a 

következők: Az Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások előirányzat az egyházi hitéleti vagy 

közfeladatot ellátó műemlék ingatlanok védelmét, felújítását, bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi 

felújítási, építési beruházások támogatását szolgálja. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a magyar 

nemzeti kulturális örökség részét képező kárpát-medencei egyházi műemlékek és a kárpát-medencei 

magyar egyházak nemzetmegtartó szerepének növelését célzó egyéb beruházások, felújítások támogatására. 

Az előirányzat összege 2015-ig 1350,0 millió Ft volt, mely 2016-ban 1400,0 millió Ft-ra emelkedett. Az 

Ehtv. biztosítja, hogy az egyházi jogi személy az állami, önkormányzati fenntartású köznevelési 

intézményekben - a tanulók és a szülők igényei szerint - nem kötelező jelleggel (fakultatív tantárgyként) 

vallásoktatást szervezzen. Az Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása – Hittanoktatás 

támogatása előirányzat felhasználására vonatkozó részletszabályokat az egyházi jogi személyek 

jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint az 

egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 7.) EMMI 

rendelet tartalmazza. A jogcímen rendelkezésre álló előirányzatból – melynek összege 3100,0 millió Ft - 

minden évben 22 egyház részesül támogatásban. Az elosztás alapja a bevett egyházak által évente két 

ütemben bejelentett hittancsoportok száma, valamint a hittanoktatásban résztvevők száma. Az Egyházi 
kulturális tevékenységek támogatása - Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 

előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 

alapján az egyházi gyűjteményi feladatokat ellátó intézmények működési, gyarapítási feladatai 

támogatására, egyházi közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók illetménykiegészítésére, valamint 

az egyházi közművelődési intézmények működésére biztosított fedezetet. Évente 14 egyház részesült 

támogatásban. A Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások – Az 5000 lakosnál kisebb településeken 

szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka – Bevett egyházak előirányzat keretében végzett 

intézkedések alapját a kistelepülések közösségmegtartó ereje adja. Az egyház kapcsolata a helyi 

közösségekkel fontos megtartó erő, mely segíti a helyben maradást. Az egyházi személyek e térségekben 

kiemelkedő feladatot látnak el a vidék Magyarország megtartásában. Ennek támogatására a Kormány 2016-

ban 34%-kal, 1440,0 millió Ft-ról 1930,0 millió Ft-ra növelte az 5000 lakosnál kisebb településeken és 

szórványban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékát. Az Egyházi személyek 

eszközellátásának támogatása előirányzat a 2015. évtől áll rendelkezésre. A támogatás az 5000 lakosnál 

kisebb településeken, vagy egyidejűleg több településen egyházi szolgálatot teljesítő személyek által 

végzett feladatok ellátásához új gépkocsi beszerzésére kínál lehetőséget. Ennek a forrásnak köszönhetően 

az érintett egyházi személyek lecserélhetik régi gépkocsijukat egy újra, melynek segítségével szolgálatukat 

zökkenőmentesen, eredményesebben végezhetik, ezzel is a vidéki lakosság helyben maradását, megtartását 

szolgálva. Az Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása előirányzat az egyházak 

közösségszervező tevékenységének támogatására szolgál. Az előirányzat célja a közösségépítést szolgáló 

egyházi rendezvények, valamint kulturális, oktatási és vallásturisztikai projektek és kapcsolódó 

beruházások támogatása, továbbá a közösségépítő programokkal szorosan összefüggő infrastruktúra 

fejlesztése is. Az előirányzatból támogathatóak a közösségi célú helyiségekben megvalósuló egyházi 
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hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő vagy felzárkóztató rendezvények, táborok, kiállítások, 

vallásturisztikai programok, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások. Ugyancsak az előirányzatból 

finanszírozható azon létesítmények rekonstrukciója, amelyek szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi 

felzárkózást segítő programoknak adnak helyet, ezzel a hátrányos helyzetű térségek népességfogyásának 

megállítását célozva. Támogatásban részesíthetők azon egyházi ingatlan-felújítások, melyekben a helyi 

közösség hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg 

(ifjúságnevelés, szociális és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi 

rendezvények, stb.). Támogatható továbbá a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi 

közösségek tevékenysége: hitéleti, kulturális, oktatási és közösségépítő programjait szolgáló helyiségek 

felújítása vagy kialakítása. A közösségek erősítése nemzetmegtartó munkát is jelent, hiszen az ott élők 

számára sokszor az egyházi közösséghez tartozás az egyetlen kapocs a nemzettel, a magyarsággal, 

kultúránkkal. Az előirányzat eredeti előirányzata évente 650 millió Ft, mely kiegészülhet az év közbeni 

kormánydöntésekből származó további támogatásokkal. 

3.7 A jó állam: a szolgáltató állam és a biztonság megvalósításának szakpolitikai feladatai – 

közigazgatási prioritás 

3.7.1 Közigazgatás 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 Eredményes, áttekinthető párhuzamosságoktól mentesített és egységes szervezeti működés 

megvalósítása megfelelő eszközpark biztosításával. A közigazgatás fizikai és informatikai működési 
feltételrendszerének biztosítása. A központi hivatali szervezetrendszer átalakítása keretében 2 törvény, 

27 kormányrendelet és 18 miniszteri rendelet került elfogadásra. Főbb jogszabályok a következők: a 

központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével 

összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak 

átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény. Egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában 

működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes 

közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. A központi hivatalok 

felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. A központi hivatalok és a 

költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról 

szóló 1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozatban a Kormány döntött – az országos illetékességgel vagy 

feladatkörrel működő – központi hivatalok és költségvetési szerv formában működő központi 

minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról, a közfeladatok hatékonyabb ellátásának biztosítása, 

továbbá a polgárok és a vállalkozások adminisztratív terheinek további csökkentése céljából. A 

központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 

felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI.13.) Korm. határozatban a 

Kormány rendelkezett a központi államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról, az átalakítási 

folyamat keretében megszüntetendő 44 központi költségvetési szervről és minisztériumi 

háttérintézményről. A kormányhatározat rendelkezet továbbá az átalakításra kerülő költségvetési 

szervek feladat- és hatásköreinek felülvizsgálatáról a közfeladatok számának csökkentése érdekében. 

Ezen intézkedések okán eredményes, párhuzamosságoktól mentesített, egységesebb szervezeti működés 

valósul meg. A feladat végrehajtásához a KÖFOP biztosít támogatási forrásokat.  

 Teljes körű feladatkataszter kialakítása, a formai és tartalmi dereguláció megvalósítása, a stratégiai 

tervezés megújítása. A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében folyamatosan valósult meg a 

jogszabályok formai és tartalmi deregulációja, a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes 

adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2016. évi 

XXXII. törvény elfogadásával 73 törvény hatályon kívül helyezésére került sor, ezek többek között: a 

közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. 

törvény; A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek 

megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2016. évi XXXII. törvény; A közigazgatási 

bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2015. (XII. 

28.) Korm. rendelet; A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek 

módosításáról szóló 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet; Egyes kormányrendeleteknek az egyszerű 

bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további 
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bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet. A 

közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásával érintett egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 

60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet. Az Államreform Bizottság felállításáról szóló 1602/2014. (XI. 4.) 

Korm. határozattal a Kormány döntött a jogszabályok deregulációs célú felülvizsgálatáról. A 

bürokratikus terhek egyszerűsítésének intézkedési tervéről szóló 1475/2015. (VII. 20.) Korm. 

határozatban a Kormány elrendelte a közigazgatási bürokráciacsökkentésre vonatkozó jogszabályok 

elkészítését. A bürokratikus terhek további egyszerűsítésének intézkedési tervéről szóló 1404/2016. 

(VII. 29.) Korm. határozatban az állampolgárok és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése 

érdekében a Kormány további közigazgatási bürokráciacsökkentést rendelt el. A feladat végrehajtását 

támogató KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell 

bevezetése” című konstrukció keretösszege 2,90 Mrd Ft. 

 Belső eljárások megalapozása és racionalizálása, minőségi jogalkotás biztosítása, a visszacsatolás-

monitoring-értékelés megvalósítása. A területi közigazgatást érintő külső és belső integrációhoz 

kapcsolódóan valósult meg az egységes kormányhivatali eljárás bevezetése. Főbb jogszabályok: egyes 

közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi VI. törvény, a területi államigazgatási 

szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VIII. 

törvény és a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. Az Államreform Bizottság 

felállításáról szóló 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozatban döntött a Kormány a szakigazgatási szervek 

működési és szervezeti kereteinek hatékonyabbá tételéről. A területi államigazgatási szervezetrendszer 

átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről szóló 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 

valósult meg a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő szakhatósági eljárások szabályozásának 

felülvizsgálata. 

 Ügyfélkapcsolatok javítása: ügyfélközpontú szolgáltatások kialakítása, kezdeményező kommunikáció, 

konzultációk megvalósítása. Az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása érdekében került sor 2011. 

január 1-től az integrált ügyfélkiszolgálást biztosító országos kormányablak-rendszer kiépítésére, majd 

folyamatosan – mind számában, mind funkcióiban történő – bővítésére. A kormányablakok olyan, 

közösségi térként is funkcionáló ügyintézési helyszínek, amelyek a kormányhivatalokhoz tartozó 

valamennyi ügyben – sőt más ágazatokat, társadalmi szervezeteket kiszolgáló ügyekben – tudnak 

tájékoztatást nyújtani. Jelenleg országosan (2018. július 31-i adat) 295 kormányablak áll az 

állampolgárok rendelkezésére. Elkészült a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet, valamint a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 

348/2015. (XI. 24.) Korm. rendelettel kiegészült a kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető 

beadványok köre. A kormányablakokban intézhető ügykörök bővítésével kapcsolatos egyes feladatokról 

szóló 1498/2015. (VII. 23.) Korm. határozatban szerepel a kormányablakokban intézhető ügykörök 

további dinamikus ütemű bővítése és azoknak a kormányablak-tudástárba történő felvétele. A Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításához és az adórendszer megújításához kapcsolódó egyes 

intézkedésekről szóló 1902/2015. Korm. határozatban a Kormány döntött az adóügyi ügyfélszolgálati 

tevékenységeknek a kormányablakoknál történő elérhetővé tételéről. 2017-ben és 2018-ban 92 

kormányablakbanNemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálati iroda került kialakításra. Ezzel 

az adóhatóság által ellátott 89 ügykör is elérhető az állampolgárok számára az érintett 

kormányablakokban. A feladat végrehajtását az EKOP-2.1.23 „A járási hivatalok integrálása a 

kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe” című projekt 6 Mrd Ft keretösszeggel segítette. Az 

EKOP-1.2.26 „A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” című projekt keretében a 

rendelkezésre álló keretösszeg 5,1 Mrd Ft volt. A 2015. évi központi költségvetés Kormányablak 

program megvalósítása előirányzata 7900,4 millió Ft-tal, a 2016. évi központi költségvetés ugyanezen 

előirányzata 385,9 millió Ft-tal járult hozza a megvalósításhoz.  

 A személyzeti igazgatás fejlesztése: megfelelő munkáltatói képességek kialakítása, alkalmazása, vezetői 

képességek fejlesztése. A feladat végrehajtásához kapcsolódó elkészült jogszabályok:  

 Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény szerint az állami tisztviselők – az Állami 

Tisztviselői Kar tagjaként – a Magyar Kormánytisztviselői Kar tagjai is egyben, oktatásukban és 

felkészítésükben kiemelt szerep jut a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzéseinek. A járási 

(fővárosi kerületi) hivatalok integrált ügyfélszolgálatain, a kormányablakokban dolgozó állami 
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tisztviselők részére „ún.” KAB képzést biztosít a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, melynek 

keretében speciális, kifejezetten a kormányablakokban történő feladatellátáshoz szükséges tudás 

átadására kerül sor. A vezetői munkakörbe kinevezett állami tisztviselőnek a vezetői munkakörbe 

történő kinevezésétől számított öt éven belül kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés 

során kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget kell szereznie. A kormányzati, 

illetve a közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzések szervezéséért a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem a felelős. 

 Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet. 

 Az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet. 

A feladat végrehajtását a KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15 „A közszolgáltatás komplex kompetencia, 

életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” című felhívás 17,50 Mrd Ft-tal, a KÖFOP-2.1.2-

VEKOP-15 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című felhívás 11,80 Mrd Ft-tal 

segíti. 

 Vonzó életpálya biztosítása, a szakmai felkészültség javítása. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-

fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról szóló 1052/2015. (II. 16.) Korm. határozatban foglalt 

indokok alapján fogadta el az Országgyűlés az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvényt, mely 

első lépésben 2016. július 1. napjával a járási (fővárosi kerületi) hivataloknál dolgozó 

kormánytisztviselők - a törvény hatálybalépését követően állami tisztviselők – vonatkozásában rendezte 

állami tisztviselői jogállásukat. A törvény által bevezetett illetmény-meghatározási módszer a bérek 

jelentős mértékű növekedését eredményezte, az állami szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak 

vonatkozásában az illetmények meghatározására az egyes besorolási fokozatokhoz kapcsolódóan 

minimum és maximum összeghatárok kerültek megállapításra. Az Államreform Bizottság felállításáról 

szóló 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozatban a Kormány döntött az állami humántőke reformjáról, ezen 

belül a közszolgálati életpályamodell kidolgozásáról és bevezetéséről, továbbá a személyi szakmai 

átjárhatóság megteremtésével az általános ügyintézési képességgel bíró személyi állomány 

kialakításáról. Az állami tisztviselői kar létrehozásáról szóló 1961/2015. (XII. 23.) Korm. határozatban 

arról döntött a Kormány, hogy a területi közigazgatás tisztviselői számára a modern, szolgáltató állam 

kereteibe illeszkedő, a szakmai képzettséget és tapasztalatot, valamint a teljesítményt megbecsülő 

tisztviselői karrierút, ennek megvalósítása érdekében pedig az állami tisztviselői karról szóló új 

szabályozás kerüljön kialakításra. A feladat végrehajtását a KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15 A közszolgáltatás 

komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése című felhívás 17,5 Mrd Ft-

tal támogatja. 

 E-közigazgatási szolgáltatások körének bővítése, minőségének és elérhetőségének javítása. Nemzeti 

Egységes Kártya rendszer, egységes kormányzati dokumentum- és iratkezelési rendszer, elektronikus 

közigazgatási értekezlet szervezés kiépítése. A feladat végrehajtását a Stratégia mellett a Nemzeti 

Infokommunikációs Stratégia 2014-2020, valamint a Zöld könyv az infokommunikációs szektor 2014-

2020 közötti fejlesztési irányairól tervdokumentumok alapozzák meg. 2016. július 1-jét követően a 

polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján a közigazgatási szerv a keresetlevelet, 

továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot kizárólag elektronikusan nyújthat be a 

bírósághoz. A közigazgatási szerv – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás 

során a közigazgatási szerv teljes körű azonosítását biztosító és az űrlapbenyújtás támogatási 

szolgáltatás igénybevételével jár el. A feladathoz a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív 

Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 

kapcsolódik. A feladat végrehajtását a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 „EKEIDR egységes irat- és 

folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése” című felhívás 7,75 Mrd Ft-tal, 

valamint a KÖFOP 1. prioritásában szereplő projektek támogatják. 

 A kormányablakok hálózatának kiterjesztése és továbbfejlesztése, megvalósítva a többcsatornás, 

integrált, egyablakos ügyfélszolgálati rendszert. A Kormány kiemelt céljai közt szerepel az ügyfélbarát 

állami ügyintézés megvalósítása. Ennek érdekében az ügyintézési reform része a kormányablakokban 

intézhető ügykörök további dinamikus ütemű bővítése. A 270 kormányablak 1575 ügykörben állt 2017-

ben az állampolgárok rendelkezésére. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény hatálybalépését követően 2018. január 1-től azok a kérelmek, melyeket törvény vagy 

kormányrendelet nem zár ki, a kormányablaknál is előterjeszthetők. Az intézhető ügyek száma közel 

2500 darab. 
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Jelenleg is zajlik az okmányirodák kormányablakokká alakítása. A kormányablakokban intézhető 

ügykörök bővítésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1498/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 

alapozza meg a kormányablakokban intézhető ügykörök további dinamikus ütemű bővítését és azoknak 

a kormányablak-tudástárba történő felvételét. A NAV szervezeti átalakításához és az adórendszer 

megújításához kapcsolódó egyes intézkedésekről szóló 1902/2015. Korm. határozatban a Kormány 

döntött az adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységeknek a kormányablakoknál történő elérhetővé tételéről. 

A feladat végrehajtását az EKOP-2.1.23. „A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok 

ügyfélszolgálati rendszerébe” című projekt 6 Mrd Ft keretösszeggel, valamint az EKOP-1.2.26. „A 

járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” című projekt 5,1 Mrd Ft keretösszeggel 

támogatta. A 2015. évi központi költségvetés Kormányablak program megvalósítása előirányzata 

7900,4 millió Ft-tal, a 2016. évi központi költségvetés ugyanezen előirányzata 385,9 millió Ft-tal járult 

hozza a megvalósításhoz.  

 Fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezetrendszerének fejlesztése, ennek részeként a járási 

hivatali rendszer továbbfejlesztése az állampolgárokhoz közeli, szolgáltató közigazgatás megteremtése 
érdekében. A területi közigazgatást érintő külső és belső integrációhoz kapcsolódóan 2 törvény, 11 

kormányrendelet és 9 miniszteri rendelet került elfogadásra. Főbb jogszabályok: egyes közigazgatási 

tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi VI. törvény, a területi államigazgatási szervezetrendszer 

átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VIII. törvény, a területi 

államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 

szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. A központi hivatali szervezetrendszer átalakítása és a járási 

hivatalok megerősítése keretében 2 törvény, 27 kormányrendelet és 18 miniszteri rendelet került 

elfogadásra. Főbb jogszabályok: a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési 

szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény, az egyes központi hivatalok és 

költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő 

jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, a 

központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével 

összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. A területi 

államigazgatási szervezetrendszer átalakításához szükséges újabb intézkedésekről szóló 1744/2014. 

(XII. 15.) Korm. határozat alapján 2015. április 1-jével teljes szervezetükkel kerültek integrálásra a 

kormányhivatalokba a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek, a bányakapitányságok, 

továbbá a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal, a baleseti megtérítéssel, a 

keresőképesség és keresőképtelenség vizsgálatával összefüggő, valamint az anyakönyvezési feladatok. 

A belső integráció keretében a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalok szakigazgatási szervei főosztály, illetve osztály szintű szervezeti egységként 

integrálódtak a kormányhivatali, járási hivatali szervezetrendszerbe. A központi hivatalok és a 

költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról 

szóló 1958/2015. (XII.23.) Korm. határozat feladatként határozta meg az országos illetékességgel vagy 

feladatkörrel működő központi hivatalok és költségvetési szerv formában működő központi 

minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatát. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséről, 

valamint az ehhez szükséges hatáskör-racionalizálásról szóló 1959/2015. (XII.23.) Korm. határozat 

tartalmazza a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítését, az ügyintézés biztosítását az 

állampolgárokhoz és a vállalkozásokhoz a lehető legközelebb, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokban. 

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 

felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 44 

költségvetési szerv átalakításáról rendelkezik. 2016. szeptember 1-jével 14, 2017. január 1-jével 25 

költségvetési szerv alakul át, 2017. április 1-jével 3, 2017. július 1-jével 1, valamint 2017. november 1-

jével további 1 intézmény szűnik meg. 

 A lakosság bizalmának visszaszerzése az emberközpontú ügyintézési rend kialakításával. Az 

államigazgatás helyi szintjét a 197 járási (fővárosi kerületi) hivatal jelenti. 2017. január 1-jével a 

központi hivatali szintről 36 hatáskört, míg a fővárosi és megyei kormányhivatalok 1102 hatásköréből 

910 hatáskört telepített a Kormány a járási szintre. A 270 kormányablak 2017-ben 1575 ügykörben állt 

az állampolgárok rendelkezésére. A kormányablakok ügyfélfogadási rendjének kialakítására az emberek 

bizalmát élvező Szolgáltató Állam kiépítésével összhangban, a tényleges állampolgári igények szem 

előtt tartásával került sor. A 2016. évben került bevezetésre a ma is érvényben lévő hétfői és csütörtöki 

egységes munkarend. kormányablakok csak a hétfői (7.00-17.00) és a csütörtöki (8.00-18.00) napokon 
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állnak országosan egységesen az állampolgárok rendelkezésére, a többi napon a kormányhivatal saját 

hatáskörben dönt a nyitva tartásról.  A Kormány 946 hatósági hatáskört telepített járási hivatali szintre, 

az ügyfelekhez közelebb (differenciáltan általános illetékességgel eljáró, kiemelt és megyeszékhely 

szerinti járási hivatalokba). Ezzel összefüggésben 2 törvény, 27 kormányrendelet és 18 miniszteri 

rendelet került elfogadásra. Főbb jogszabályok: a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes 

költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény, az egyes központi hivatalok 

és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával 

összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet, a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével 

összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. A járási 

(fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséről, valamint az ehhez szükséges hatáskör-racionalizálásról 

szóló 1959/2015. (XII. 23.) Korm. határozatban a Kormány által meghatározott cél a közfeladatok 

hatékonyabb ellátásának biztosítása, az ügyintézés az állampolgárokhoz és a vállalkozásokhoz a lehető 

legközelebb, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokhoz telepítése. 

 A kormányzati fejlesztéspolitikai kapacitások, a koordináció, az értékelés mechanizmusának erősítése a 

kormányzati stratégiák végrehajtásának sikeressége érdekében. A Kormány ügyrendjéről szóló 

1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról és a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról 

szóló 1013/2016. (I. 20.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1399/2016. (VII. 21.) 

Korm. határozat az 1144/2010. Korm. határozat módosításával, 2016. július 22. napjával a kormányzati 

döntéshozatal politikai döntéshozó szerveiként létrehozta a Stratégiai Kabinetet és a Gazdasági 

Kabinetet. Feladataik a Kormány döntéseinek előkészítése, valamint döntés a Kormány hatáskörébe 

tartozó ügyekben. A Stratégiai Kabinet elnöke a Miniszterelnökséget vezető miniszter, tagjai a 

nemzetgazdasági miniszter, az igazságügyi miniszter és a tárgyalt napirendi pont tekintetében az 

előterjesztő (jelentés esetén benyújtó) miniszter vagy miniszterek. A Gazdasági Kabinet elnöke a 

nemzetgazdasági miniszter, tagjai a Miniszterelnökséget vezető miniszter, az igazságügyi miniszter és a 

tárgyalt napirendi pont tekintetében az előterjesztő (jelentés esetén benyújtó) miniszter vagy 

miniszterek. 

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 A közigazgatás szervezeti megújításának fontos részét képezi a területi közigazgatás teljes szervezeti 
megújítása a 2010-ben létrehozott fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok, majd ezeknek a bázisán a 

2011. január 1-jével felállított fővárosi és megyei kormányhivatalok, mint az általános hatáskörű 

területi államigazgatási szervek létrejöttével. A területi közigazgatás rendszerében 2010-ben 
széttagoltan működő 33 dekoncentrált szerv közül 14 integrálódott szakigazgatási szervként a 

kormányhivatalokba, míg a többi, integrációból kimaradt területi államigazgatási szerv a 

kormányhivatalok ellenőrzési és/vagy koordinációs, véleményezési jogkörébe kerültek. A járási 
államigazgatás kialakításának elkezdésével a megyei kormányhivatalok kirendeltségeként működő 

járási hivatalok jöttek létre 2013. január 1-jével, melyek megfelelő kialakítása jelentős kihívást jelent az 
elkövetkezendő évekre. Mindkét esetben alapvető fontosságú az ellátott szolgáltatások elérhetőségének 

területileg minél kiegyenlítettebb biztosítása. Az Államreform programmal a Kormány kiemelt 

célkitűzése volt a közigazgatás hatékonyságának növelése, az összefogottabban, ellenőrzöttebben és 

költségtakarékosan működő területi államigazgatás megteremtése. Az államigazgatás átalakításának 

elsődleges célja a bürokrácia csökkentése, az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése, a társadalom 

cselekvési szabadságának biztosítása a közérdek érvényesítése mellett. Koncepcionális elvárás volt, 

hogy a kormányhivatali integráció bővítésének a lehető legteljesebb mértékben le kell fednie a területi 

államigazgatást, így a területi államigazgatás integrációja részben mennyiségi (külső integráció), 

részben minőségi (belső integráció) változtatásokat eredményezett.  

A területi közigazgatást érintő külső és belső integrációs folyamat eredményei: 

A környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek, valamint a bányakapitányságok teljes 

szervezetükkel integrálódtak a kormányhivatalokba. Emellett a Magyar Államkincstár megyei 

igazgatóságainak családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal, az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár területi hivatalainak baleseti megtérítéssel, a keresőképesség és keresőképtelenség vizsgálatával 

összefüggő, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal anyakönyvezési feladatainak átvétele is 
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megtörtént. A belső integráció keretében a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalok szakigazgatási szervei főosztály, illetve osztály szintű szervezeti egységként 

integrálódtak a kormányhivatali, járási hivatali szervezetrendszerbe.  

 Egyszerűsödtek a hatósági eljárások: a kormányhivatalok eljárásaiban a szakhatósági modell 

helyébe az integrált eljárási modell lépett. 

 Az integrált eljárási modellben is vizsgálni kell mindazon kérdéseket, amelyeket a szakhatósági 

eljárási modell szerint vizsgálni kellett, a hatóságok által védett közérdek nem sérült. A hatósági 

eljárás mentesül a szakhatósági modellt jellemző bürokratikus formaságoktól, ezzel az ügyintézés 

egyszerűsödött, a formalizált eljárási cselekmények száma csökkent, ezzel mérséklődött a 

tényleges ügyintézéshez szükséges időtartam is. 

Az integráció keretében az érintett szervek és feladatok átvételével a kormányhivatalok szervezetébe 

kerültek a feladatokat ellátó kormánytisztviselők és munkavállalók is, valamint a feladatok ellátását 

biztosító infrastruktúra is. Az integráció keretében közel 2100 kormánytisztviselő került a 

kormányhivatalokhoz. Egyértelműsítésre került a kormányhivatali rendszeren belül a felelősségi rend, 

megszüntetésre kerültek a szakigazgatási szervek és a feladat- és hatáskörök címzettje a kormánymegbízott, 

illetve a járási hivatalvezető lett. Az integrációval átvett feladatok ellátása érdekében folyamatosan zajlott 

az országban a kormányablakok átadása a járásszékhelyeken és más frekventált településeken. A 

kormányablakok száma 2015 második felében meghaladta a 100-at. A kormányablakok mellett 

kiterjesztésre kerültek országosan a települési ügysegédek szolgáltatásai is, míg 2015. január 1-jén 1960 

települést, addig 2015. március 1-jétől már 2403 települést értek el a települési ügysegédek. Az ügysegédek 

létszáma is 740 főről 900 főre emelkedett országosan. A bővülő kormányablak és ügysegédi 

szolgáltatásokhoz tartozik, hogy fokozatosan kiterjesztésre kerültek a települési ügysegédek által nyújtott 

szolgáltatások is. Mindezen intézkedések biztosították, hogy az állampolgárok az ügyeiket a lakóhelyükhöz 

közel, a járási hivatalokban, a fokozatosan országosan kiépülő kormányablakokban, valamint a 

kistelepüléseken települési ügysegédek útján intézhessék, biztosítva ezzel nem csak a korábbi 

önkormányzati szintű ügyintézési helyszíneket, hanem még ki is terjesztve azokat számos kistelepülésre. 

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítése 2017. január 1-jével. A 2017. január 1-jével megvalósult 

szervezeti átalakítás eredményeként 2017. január 1-jével az alábbi struktúrában működik az államigazgatás: 

 Központi szinten a jogszabály-alkotási, a stratégiakészítési és a szakmai irányításhoz kapcsolódó 

feladatok ellátására a minisztériumok, az egyes speciális államigazgatási feladatok – így pl. a 

lakossági pénzügyi transzferek és a mezőgazdasági támogatások kifizetése, az általános lakossági 

kifizetőhelyi feladatok, vagy az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzés – ellátása érdekében 

megmaradó központi hivatalok (Magyar Államkincstár, NÉBIH), valamint a rendvédelmi, 

nemzetbiztonsági és az intézményfenntartó szervek helyezkednek el. 

 A területi szinten az egységes kormányhivatali szervezetrendszer működik. A fővárosi és megyei 

kormányhivatalok első fokon megyei, illetve egyes speciális hatáskörökben országos 

illetékességgel járnak el, a járási (fővárosi kerületi) hivataloknál vagy a jegyzőnél indult 

eljárásokban pedig a másodfokú hatóság feladatait látják el.  

 Az államigazgatás helyi szintjét a 197 járási (fővárosi kerületi) hivatal jelenti. A megerősített 

járási hivatalok első fokú hatóságként az általános illetékességi szabály szerint a járásra, egyes 

eljárásokban (pl. nyugdíjigazgatási eljárások) több járásra, a székhelyük szerinti megyére (pl. 

környezetvédelmi, természetvédelmi eljárások) vagy több megyére (pl. erdészeti eljárások) 

kiterjedő illetékességgel járnak el.  

A járási hivatalok megerősítése keretében 2017. január 1-jével összesen 946 hatáskört – azaz a hatáskörök 

82%-át – telepítette a Kormány a járási szintre. A feladatellátás biztosítása érdekében az érintett központi 

hivataloktól a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz közel 2700 státusz, míg a feladat- és hatásköröknek 

a járási szintre telepítésével együtt a fővárosi és megyei kormányhivataloktól a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokhoz több mint 7400 állami tisztviselő került át. A feladat-és hatáskör áttelepítés eredményeként 

valamennyi járási (fővárosi kerületi) hivatalban intézhetővé váltak az áldozatvédelemmel és a jogi 

segítségnyújtással összefüggő feladatok, a fogyasztóvédelmi feladatkörök jelentős része, továbbá egyes 

köznevelési feladatok. A már 2017. január 1-jét is megelőzően több járásra kiterjedő illetékességgel ellátott 

– pl. a foglalkoztatáspolitikai, népegészségügyi, állat-egészségügyi – feladatok kibővültek a 

kormányhivatali szinten ellátott feladatokkal. Szintén az állampolgárokhoz közel, a megyeszékhely szerinti 

járási hivataloknál intézhetőek a családtámogatási, valamint a lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő 
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ügyek, valamint a közgyógyellátási igazolvány kiállításával, a súlyos mozgáskorlátozottakkal kapcsolatos 

ügyek, továbbá a rehabilitációs igazgatási feladatok. Megvalósult továbbá a környezetvédelmi és 

természetvédelmi feladatok megyésítése, valamennyi megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási 

hivatala látja el 2017. január 1-jével a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatokat. 

2016-ban a 263 kormányablakból 94 működött olyan településen, melynek lakosságszáma nem érte el a 

tízezer főt. Jelenleg a - 295 kormányablakból - 116 kormányablak működik olyan településen, melynek 

lakosságszáma nem éri el a tízezer főt. A kormányablakok mellett jelenleg összesen 37 okmányiroda - 

ebből 23 működik olyan településen, melynek lakosságszáma nem éri el a tízezer főt - áll az állampolgárok 

rendelkezésére. A 821 fős ügysegédi rendszer az ország 3154 helységéből megközelítőleg 2600-at, azaz az 

ország településeinek több mint 82%-át fedi le. 

Hazai források a közigazgatás támogatására: 

Az alábbiakban felsorolt hazai források az OFTK 3.7.1. Közigazgatás alfejezet „Fővárosi és megyei 

kormányhivatalok szervezetrendszerének fejlesztése, ennek részeként a járási hivatali rendszer 

továbbfejlesztése az állampolgárokhoz közeli, szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében” célt 

szolgálják. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok ellátására 

637,107 millió Ft, a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítására 4014,3 millió Ft, a Bicskei Járási 

Kormányhivatal felújítására 400 millió Ft, mindösszesen 5051,407 millió Ft áll rendelkezésre. 

3.7.2 Társadalmi konzultáció 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 Sokoldalú konzultációs mechanizmus hosszú távú, eredményes működtetése. A jó kormányzás keretében 

a társadalom legszélesebb rétegeinek bekapcsolódását a jogszabályok előkészítésébe, elősegítve ezzel a 

jogi szabályozás sokoldalú megalapozását a jó állam működése érdekében, a jogalkotásról szóló 

törvénnyel összhangban a 2010. évi CXXXI. törvény biztosítja. Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani 

a törvény, a kormányrendelet, a miniszteri rendelet tervezetét és indokolását. A társadalmi egyeztetésre 

bocsátást megelőzően a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter döntése alapján társadalmi 

egyeztetésre lehet bocsátani a tervezet koncepcióját is. Az egyes ágazatok, szakterületek esetében 

konzultációk, fórumok keretében kerül sor az érintett érdekképviseletek, szakmai és civil szervezetek 

bevonására elsősorban a koncepció és stratégiaalkotás során, a programtervezés, valamint a beszámolók 

összeállítása során. A területfejlesztési szakterület esetében megvalósul az érdekképviseleti szervezetek 

(Megyei Jogú Városok Szövetsége, Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, kamarák), illetve 

közvetlenül az érintett ágazatok és területi szereplők (megyék, megyei jogú városok, Budapest, kiemelt 

térségi fejlesztési tanácsok), egyéb intézmények (pl. KSH) bevonása a stratégiák, koncepciók, 

programok tervezésének folyamatába, szakmai beszámolók (pl. az ország területi folyamatairól szóló) 

készítésébe, valamint ezek véleményezésébe.  

 Hazai társadalmi párbeszéd új intézményrendszerének megszilárdítása. A korábban működő Országos 

Érdekegyeztetési Tanács, a Gazdasági és Szociális Tanács, illetve a Gazdasági Egyeztető Fórum 

megszűnésével a társadalmi egyeztetés és párbeszéd színterén egy új testület jött létre. A Nemzeti 

Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény alapján a Nemzeti Gazdasági és 

Társadalmi Tanács (a továbbiakban: NGTT) a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti 

szervezetek, illetve érdekképviseleti szövetségek, az országos gazdasági kamarák, a nemzetpolitika 

területén tevékenykedő civil szervezetek, a bevett egyházak, a tudomány hazai és határon túli magyar 

képviselőinek, valamint a művészet hazai és határon túli magyar képviselőinek részvételével működik. 

Az NGTT működésének legfőbb szempontjai a nyitottság, az átláthatóság és a széles körű konzultáció, 

amely magában foglal olyan társadalmi partnereket is, amelyek korábban nem vettek részt 

intézményesített egyeztetéseken. Az NGTT munkáját Titkárság segíti, amely a társadalmi és civil 

kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter által kijelölt helyettes államtitkár szakmai felügyelete alatt 

működik. Az NGTT működését segítő szakmai munkacsoportokat (pl. Gazdasági és Fejlesztési 

Munkacsoport) hozhat létre. Az NGTT üléseire a vizsgált időszakban többször is sor került. Forrás: 

http://ngtt.hu/. A 2002-ben alakul Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: 

OKÉT) valamennyi közszolgálati alkalmazottat érintő bérpolitikai, munkaügyi és foglalkoztatási 

kérdésekkel foglalkozik. A háromoldalú tanács tagja a kormány megbízott képviselőinek 

tárgyalócsoportja, a közszférában foglalkoztatottakat képviselő országos szakszervezeti szövetségek, 

http://ngtt.hu/
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konföderációk, a helyi önkormányzatok országos érdekképviseleti szervezeteinek tárgyalócsoportja. Az 

OKÉT plenáris ülésein döntően a közszféra bérpolitikájára, az éves költségvetéshez kapcsolódó 

keresetnövekedésre, az illetményrendszerek változásaira vonatkozó napirendek szerepelnek. (Forrás: 

http://www.szef.hu/erdekegyeztetes/forumok/agazati-szakmai/oket) 

 Stratégiai partnerekkel való hosszú távú kapcsolatok kiépítése. A 2010. évi CXXXI. törvény előírásai 

alapján a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter stratégiai partnerségi megállapodásokat alakít ki. 

A megállapodások révén szoros együttműködés alakítható ki azon szervezetekkel, amelyek készek a 

kölcsönös együttműködésre, és amelyek az adott jogterületek szabályozásának előkészítésében széles 

társadalmi érdeket jelenítenek meg vagy az adott jogterületen tudományos tevékenységet végeznek. 

Stratégiai partnerség alakítható ki különösen civil szervezetekkel, bevett egyházakkal, szakmai, 

tudományos szervezetekkel, országos nemzetiségi önkormányzatokkal, érdek-képviseleti 

szervezetekkel, köztestületekkel, valamint a felsőoktatási intézmények képviselőivel. A Kormány 2012 

júliusa és 2017 januárja között összesen 72 stratégiai partnerségi megállapodást kötött, elsősorban 

jelentős (elsősorban külföldi) gazdasági társaságokkal a magyar gazdaság növekedését segítendő. A 

magyar kis- és középvállalatok bekapcsolódhatnak a Magyarországon beruházó multinacionális cégek 

beszállítói láncába. 2014 és 2016 között 39 megállapodást írtak alá az érintett felek. A területi szinteket 

érintő együttműködések legfontosabb eleme a Modern Városok Program, amelynek keretében 2015 óta 

Magyarország miniszterelnöke a magyar kormány nevében megállapodást kötött a 23 megyei jogú 

város önkormányzatainak polgármestereivel. Az MVP-t a „3.1.4.2 A többközpontú városhálózat-

fejlesztés” című fejezet mutatja be. 

 A hatékony konzultációt elősegítő jogszabályi környezet megteremtése. A 2010. évi CXXXI. törvény 

biztosítja a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek természetes személyek, valamint nem 

állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek által történő véleményezését, társadalmi 

egyeztetését. A törvény hatálya kiterjed a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek 

megalapozását szolgáló szabályozási koncepciókra. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírása szerint 

az európai uniós források felhasználását támogató felhívásokat - a kiemelt projektre vonatkozó 

felhívások kivételével – az érintett irányító hatóság tíznapos határidő biztosításával társadalmi 

egyeztetésre bocsátja a www.szechenyi2020.hu honlapon. A Tftv. alapján az egy régió területén 

működő megyei közgyűlések elnökei – ha a régió a főváros területét is magában foglalja, akkor a 

megyei közgyűlés elnöke és a főpolgármester – regionális területfejlesztési konzultációs fórumot 

működtetnek. A regionális konzultációs fórum eljár a regionális döntést, állásfoglalást, véleményezést 

igénylő ügyekben, összehangolja a megyei önkormányzatok döntéshozatalát. A megyei közgyűlés és a – 

megye területén működő – megyei jogú város(ok) közgyűlése(i) megyei területfejlesztési konzultációs 

fórumot működtetnek. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési 

terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 

közzétételük részletes szabályairól 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 218/2009. Korm. 

rendelet) rögzíti a különböző területi szintű területfejlesztési, illetve a területrendezési tervek 

véleményezésére jogosultak körét, a véleményezés folyamatát és határidejét. 

 Az konzultációk eredményeinek felhasználása. Az operatív programok tervezés folyamatába a partnerek 

bevonása már a programot megalapozó stratégiák készítése során, 2013 elejétől megindult, és ezt 

követően folyamatos konzultáció valósult meg. Az egyeztetések releváns eredményei beépültek az 

operatív programok továbbfejlesztett változataiba. Az operatív programok elfogadása előtt a 

Miniszterelnökség vezetésével a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelentetett dokumentumokhoz 

érkezett észrevételeket a tervezők megválaszolták. A regionális szinten szervezett fórumokon személyes 

egyeztetésre is sor került. A területfejlesztési tervek egyeztetése a fentiekhez hasonló keretek között 

zajlik az érintett szervezetek, területi szereplő bevonásával.  

 Elektronizált kapcsolattartás biztosítása. A társadalmi konzultáció fent is bemutatott elemei esetében 

biztosított az elektronizált kapcsolattartás. Az NGTT a Kormány honlapján az előző évi tevékenységéről 

szóló jelentést, véleményeit, állásfoglalásait, javaslatait és ajánlásait a Kormány honlapján 

nyilvánosságra hozza. A miniszter minden év március 31-ig jelentést készít arról, hogyan hasznosultak 

a megelőző évben a jogszabályalkotásban, illetve a Kormány munkájában az NGTT véleményei, 

állásfoglalásai, ajánlásai. A Kormány honlapjára kerülnek fel továbbá a 2010. évi CXXXI. törvény 

előírásának megfelelően egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetek, a kapcsolódó indokolások és 

koncepciók (Forrás: http://ngtt.hu/). A 2014-2020 közötti uniós programozási időszak operatív 

http://ngtt.hu/
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programjainak, valamint a forrásfelhasználás lehetőségét biztosító felhívások társadalmi egyeztetésére a 

www.szechenyi2020.hu honlap biztosít felületet. A 218/2009. Korm. rendelet alapján a területfejlesztési 

és területrendezési tervek egyeztetése szintén elektronizált. A kommunikáció a fentiekhez kapcsolódóan 

elsősorban elektronikus levelezés útján történik. 

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 A szigorúan helyi jelentőségű, érdekeltségű kérdések eldöntésében a helyi lakosság interakción alapuló 
bevonásának elősegítése. A helyi jelentőségű, érdekeltségű kérdések eldöntésében a helyi lakosság 

bevonása erőteljesen jelenik meg a 2014-2020 közötti uniós programozási időszak felhívásaiban. A 

támogatási kérelmet benyújtónak egyes fejlesztéseknél (pl. a TOP esetében) előzetes igényfelmérést (pl. 

lakossági fórum, kérdőív stb.) kell végezni a tervezett beruházás megalapozására a közösségi tervezés 

elvének megfelelően. Az előzetes igényfelmérés módszertanát és eredményét a benyújtott támogatási 

kérelemben is be kell mutatni, mivel ez szempontként jelenik meg az értékelés során is.  

3.7.3 Védelempolitika 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 A vezetési rendszerek racionalizálása és a vezetéstámogató rendszerek fejlesztése. A vezetési 

rendszerek racionalizálása és a vezetéstámogató rendszerek fejlesztése érdekében 2014-ben hatályba 

lépett „a Magyar Honvédség Informatikai Stratégiájának kiadásáról” szóló 58/2014. (IX.10.) HM 

utasítás, amelynek 1. sz. melléklete a honvédelmi tárca informatikai fejlesztési és alkalmazási 

célkitűzéseit tartalmazza a 2014 és 2024 közötti időszakra vonatkozóan. A stratégia alapját képezi az 

MH informatikai fejlesztési feladatai maghatározásának és az arra vonatkozó szabályozó környezet 

kialakításának. Továbbá 2014-ben hatályba lépett „a Magyar Honvédség Informatikai Szabályzatának 

kiadásáról” szóló 39/2014. (V.30.) HM utasítás, amelynek 1. sz. melléklete tárca szinten szabályozza a 

honvédelmi terület informatikai fejlesztéseinek és üzemeltetésének tevékenységeit és eljárásrendjét. 

2015-ben kiadásra került „a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózat 

alapképességeinek biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról” szóló 99/2015. (HK1/2016). 

HM KÁT-HVKF együttes intézkedés, amely a Magyar Honvédség központi híradó-informatikai 

rendszere biztonságos működéséhez elengedhetetlen fejlesztések végrehajtásának szervezeti és eljárási 

kereteit határozza meg 2020-ig terjedően. A fejlesztések 2016-ra tervezett része teljesült. A honvédelmi 

tárca a NATO és az Európai Unió katonai erő alkalmazásával kapcsolatos követelményeinek, illetve 

előírásainak változása, valamint saját tapasztalatai alapján a vezetési és vezetéstámogató rendszereit a 
Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról 

szóló 63/2014. (IX. 26.) HM utasításban rögzítettek szerint továbbfejlesztette, racionalizálta. A 

Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer részeként az MH Műveleti Vezetési Rendszer bevezetésének 

előkészítése folyamatos. A vezetési rendszerek racionalizálása és a vezetéstámogató rendszerek 

fejlesztése feladathoz kapcsolódóan, a Magyar Honvédség békétől eltérő időszaki feladataihoz, a 

migráns válság okozta határvédelmi feladatokhoz, valamint a lehetséges katasztrófa helyzetek 

felszámolásához nyújtandó segítség érdekében, fejlesztésre kerültek a tábori vezetés-irányítási 

rendszerek. A fejlesztés 2014-2016 közötti ütemében elsősorban a rendszer alap hardver elemeinek a 

kialakítása valósult meg, a NATO és az EU együttműködési és kompatibilitási elveket érvényesítve. 

 A harcászati-hadműveleti felderítő (ISTAR) képesség kialakítása, meglévő képességelemek fejlesztése. A 

felderítő képesség fejlesztése érdekében 2016. évben kidolgozásra került „a Katonai Egységes Felderítő 

Rendszer hadműveleti-harcászati elemeinek fejlesztésére vonatkozó koncepció” mely alapján a 

fejlesztési feladatok a HM tárca stratégiai tervdokumentumaiba beépítésre kerültek, és a vizsgált 

időszakban megkezdődött a kapcsolódó programok végrehajtása. 

 A Magyar Honvédség árvízi beavatkozó képességének fejlesztése. Az Alaptörvényből adódó 

katasztrófavédelmi közreműködési kötelezettségének megfelelően a Magyar Honvédség a Honvédelmi 

Katasztrófavédelmi Rendszeren (HKR) belül folyamatosan fenntartja és működteti az árvízi védekezési 

feladatokhoz kapcsolódó speciális képességeit. Ezen képességek fenntartására és fejlesztésére 

vonatkozó feladatokat a tárca a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer 2016. évi működésének 

célkitűzéseiről, annak fő irányairól és a rendelkezésre álló költségvetési célelőirányzatok 

felhasználásáról szóló 31/2015. (HK 10.) HM KÁT szakutasítás alapján végzi. 2016. évben a tárca a 
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személy- és vagyonbiztonság növelése céljából a katasztrófavédelmi beavatkozások hatékonyságának 

fokozásáról szóló KEHOP – 1.6.0 felhívás keretében a Magyar Honvédség mintegy 2,7 milliárd Ft 

értékben pályázatot nyújtott be katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének 

fejlesztése érdekében. A fejlesztéssel a Magyar Honvédség fenntartja jelenlegi, elsősorban az árvízi 

védekezés során alkalmazásra tervezett nem katonai, katasztrófavédelmi közreműködések során 

használt képességeit, bővíti azok kapacitását, illetve új képességekkel gazdagodik hozzájárulva az 

országos katasztrófavédelmi rendszer képességeinek további fejlesztéséhez. Az irányítási-vezetési 

rendszer informatikai korszerűsítésével felgyorsul a beavatkozó erők irányítása, a védekezésben 

résztvevő szervezetek közötti együttműködés. 

 A Magyar Honvédség víztisztító képességének fejlesztése: A Magyar Honvédség által felajánlott 

víztisztító képesség a 2014. évben megkötött többéves technikai kiszolgálási és javítási szerződésnek 

köszönhetően továbbra is a NATO követelményeknek megfelelően kerül fenntartásra. A víztisztító 

képesség további fejlesztése (hiányzó eszközök pótlása) folyamatosan tervezett. Az ivóvíz csomagoló 

berendezések 2015. évben megkezdett és 2016. évben befejezett felújításával lehetővé vált az ÁNTSZ 

előírásainak maradéktalan betartása, ezzel továbbra is biztosítva az eszközök lakossági ivóvíz ellátásba 

történő bevonhatóságát. 

 A védelemi célú fejlesztések során a környezetvédelmi szempontok érvényesítése, a HM tárca 
vagyonkezelésébe tartozó objektumok, eszközök alternatív energia-, energiahatékonyság- és 

környezetvédelem centrikus fejlesztése. A környezetvédelmi szempontok érvényesítését a 2014-2016 

közötti időszakban a HM tárca egyrészt saját költségvetési támogatásának felhasználásával, másrészt 

EU-s források lehívásával hajtotta végre. A tárca védelmi-környezetvédelmi feladatrendszere a Nemzeti 

Környezetvédelmi Program (NKP) és az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) HM 

Alprogram feladatainak megvalósítása, a NATO és az EU környezetvédelmi irányelvrendszereknek 

történő megfeleltetése, az EU költségvetési források felhasználásával megvalósítható programok alapján 

történik. Kiemelt szerepet kapott a HM vagyonkezelésű ingatlanállomány jó környezeti állapotban 

történő megőrzése, környezetvédelmi szempontú felkészítése, a hatósági követelmények teljesítése, 

mely túlnyomórészt a környezetszennyezéssel terhelt HM vagyonkezelésű területek kármentesítését 

jelenti, az OKKP részeként kialakításra került HM Alprogram keretében. Tárca szinten az NKP 

feladatok magukban foglalják a környezetvédelmi oktatások, a Környezetvédelmi Információs Rendszer 

fejlesztésének, a természetvédelmi kezelési tervek készítésének, természetvédelmi szakkezelési 

feladatok ellátásának feladatkörét. A zajvédelmi feladatok, illetve a hulladéktárolók tervezési és 

kialakítási feladatainak végrehajtása tovább csökkenti a környezetszennyezések kockázatát 

objektumainkban. Az EU által biztosított forrásból két fő feladat keretén belüli projektek kerültek 

végrehajtásra. A LIFE+, valamint a Környezet és Energia Operatív Programon (KEOP) keresztül 

ivóvízminőség javító beruházások végrehajtására, a HM vagyonkezelésében levő objektumokban 

energetikai megtakarításokat célzó projektek megvalósítására, illetve szennyezett területek 

kármentesítésére került sor. 

 A gyorsreagálású és légi szállítású képesség megteremtése, beleértve a különleges műveleti képesség 

további fejlesztését. A különleges műveleti képességfejlesztés részeként 2016. január 1-jével 

megalakításra került az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezred, amely így 

létszámában és képességeiben is szélesebb körű alkalmazást, reagáló képességet tett lehetővé. A 

képességfejlesztés anyagi hátterét a HSzP-ben tervezett pénzügyi keretek, valamint az amerikai 

nagykövetségen működő Amerikai Védelmi Együttműködési Iroda (US ODC) jelentős anyagi – 

technikai támogatási programjai biztosítják. Ezen erőfeszítések eredményeként az Ezred rendelkezik a 

kor színvonalán álló fegyverzeti, optikai és híradó-informatikai rendszerekkel. 

 A Honvédelmi Minisztérium költségvetési támogatásának GDP részarányos emelése. A fejlesztési 

programok és a stratégiai feladatok tervezéséhez és azok végrehajtásához szükséges kiszámíthatóságot 

biztosította, hogy a 2014-2016 közötti időszakban a HM fejezet támogatási főösszege a honvédelmi 

kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források 
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biztosításáról szóló 1046/2012. (II. 29.) Korm. határozatban
13

 foglaltak szerint került megállapításra. A 

vonatkozó Kormány határozatnak megfelelően a fejezet 2016. évi támogatási főösszegének GDP-hez 

viszonyított részaránya 0,1 százalékponttal meghaladta a 2015. évi azonos mutatószámot, ezen 

túlmenően a Kormány határozat garantálta a GDP részarány évente 0,1 százalékponttal történő további 

növekedését is 2022-ig. 

 A tervezési időszak alatt, a honvédség szerves részeként létre kell hozni az Önkéntes Tartalékos 
Rendszert, melynek célja a széles társadalmi rétegek bevonásával erősíteni a haza védelmét, a 

honvédelem ügyét. A HM szakmai főosztálya 2014-ben átfogó jelentést állított össze, amely alapján a 

főbb fejlesztési programok a HSzP-be is bekerültek. 2015-ben a minisztériumban Miniszteri Biztos 

került kinevezésre, akinek feladatai között szerepelt az önkéntes tartalékos rendszer (ÖTR) területi alapú 

fejlesztésének elindítása. 2016 végén a kialakított rendszer felépítése és működése újra áttekintésre 

került, melynek eredményeként az ÖTR területi alapú működése a Kormány feladatszabásának 

megfelelően a 2017-ben megkezdődött. Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos rendszer (ÖTT) 

alapjainak kialakítása megtörtént (járási és megyei alapon szervezett alegységek kerülnek kialakításra). 

Az ÖTR fejlesztése érdekében kihirdetésre került az egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról 

szóló 2016. évi XXXVIII. törvény; módosításra került a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. HM rendelet. Előkészítésre került továbbá 

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása; a honvédségi adatkezelésről, az egyes 
honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi 

XCVII. törvény pontosítása, illetve kiegészítése; valamint az önkéntes tartalékos rendszerhez 

kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. (XII. 

22.) Korm. rendelet módosítása. 

 Az új beszerzések során a korszerűség, a hosszabb távú rendszerben-tarthatóság, az 

élettartamköltségek, a szállíthatóság, a védettség, a szövetségi kompatibilitás, valamint a környezet és a 
természet védelmének szempontjait előnyben kell részesíteni. Ezen fejlesztéspolitikai cél elérése 

folyamatos. 

 Folytatni kell a honvédség kiemelt fejlesztési programjait, a gépjármű-beszerzési és Gripen-

programokat. A HADIK
14

 terven keresztül, ésszerű ráfordítások és megtérülések figyelembevételével 
erősíteni kell a hazai honvédelmi feladatok anyagi technikai biztosítását, a magyar hadiipar 

fejlődésének lehetőségét és ezen keresztül a hazai munkahelyteremtést. A 1046/2012. (II. 29.) Korm. 

határozat alapján a 2016-tól növekvő források lehetőséget teremtettek arra, hogy a honvédelmi tárca 

folytathassa a korábban már megkezdett kiemelt beszerzési programokat (Gripen harcászati repülőgép, 

Tábori vezetés-irányítási rendszer, Gépjármű Beszerzési Program), és megkezdje az újabb 

hadfelszerelés fejlesztési programok indítását. A fejlesztési feladatok meghatározott ütemterv szerinti 

végrehajtása érdekében a honvédelmi tárca védelmi tervezési rendszerében, a tárca szervezeteivel 

együttműködésben megkezdődtek az előkészítő tevékenységek (hadműveleti, harcászati-műszaki 

követelmények pontosítása, kidolgozása, K+F feladatok) végrehajtása. A NATO, Európai Védelmi 

Ügynökség és Visegrádi 4-ek prioritásán túl hadfelszerelési vonalon – összhangban a Kormányzat által 

2016-ban meghirdetett Irinyi-tervvel - tovább erősödött a kétoldalú együttműködésünk más 

országokkal. A honvédelmi tárca kiemelt célkitűzése, hogy ahol lehetőség nyílik, a hazai védelmi ipar 

minél nagyobb mértékű bevonásával történjen mind a kutatási-fejlesztési, mind a beszállítói, mind az 

összeszerelői és folyamatos fenntartási (technikai kiszolgálások, javítások, bevizsgálások) 

tevékenységek végrehajtása. 

 

 

                                                   

13
 A kormány határozatot az azonos tárgyú 1273/2016. (VI. 7.) kormány határozat visszavonta, melynek 2017. 

évi módosítása meghatározza, hogy a GDP részarány évi legalább 0,1 százalékpontos növelésével a támogatási 

főösszeg 2024. évre érje el a GDP 2 %-át, és 2025. évtől legalább az elért szint kerüljön megtartásra. 
14

 A HADIK terv helyett a HM tárca csatlakozott a Kormány által meghirdetett Irinyi-tervhez, melynek célja a 

hazai védelmi ipar erősítése 
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Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 Elhagyott katonai létesítmények, köztük az elhagyott repülőterek hasznosítása. A jelenleg hatályos 

vagyonjogi szabályozás értelmében a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított ingatlanok 

továbbhasznosítása a honvédelmi miniszter által történő feleslegessé nyilvánítást követően az állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az 

állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet és a Nemzeti Földalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint történik. 

 Katonai egységek helyi, civil és önkormányzati kapcsolatainak erősítése. A beszámolási időszakban a 

korábbinál lényegesen nagyobb számban került sor honvédségi közreműködésre önkormányzati, 

valamint civil szervezetek által rendezett, nem politikai jellegű megemlékezéseken díszelgők, 

katonazenekarok és technikai segítség térítésmentes, vagy kedvezményes biztosításával. Számos 

nagyszabású, több önkormányzatot is érintő kulturális- sport- valamint katonai hagyományőrző 

rendezvény került megrendezésre, ezek közül több hagyománnyá vált. A katonai egységek a 

helyőrségükhöz tartozó területeken jó kapcsolatokat építettek ki az önkormányzati és civil szereplőkkel, 

erősítve a haderő társadalmi beágyazottságát, és segítve ezzel a toborzást. A katonai hagyományőrzés 

területén az ezzel foglalkozó civil szervezeteket a tárca katonai alakulatokkal kapcsolja össze, annak 

érdekében, hogy ezen egységek múltját minél hitelesebben jeleníthessék meg, valamint hogy a 

hagyományőrzők is közelebb kerüljenek a mai honvédelem ügyéhez. 

3.7.4 Településfejlesztés, építésügy 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 Egészséges, biztonságos, a település és régió építészeti és táji értékeit hordozó, fenntartható, 

energiatakarékos és energiatudatos épített környezet követelményrendszerének kialakítása. A zöld 

városok kialakításának egyik alappillére az egységes, hálózati rendszerben tervezett települési zöld 

infrastruktúra. A TOP Zöld Város kiíráshoz kapcsolódóan Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási 

Akcióterv (ZIFFA) készítését segítő útmutató készült a települési döntéshozók valamint a tervezők 

számára. Az akciótervek elősegítik az EU-s források hatékony felhasználását, mivel rendszerbe 

illesztett, ezáltal fenntartható módon kerülnek kialakításra a beruházások. Emellett a települések egy 

folyamatosan megújuló kataszteri rendszert is kialakíthatnak, amely segíti a zöldfelületi rendszer 

folyamatos kezelését, színvonalának megőrzését, javítását. Az OTrT törvény 2013. évi módosítása 

során bevezetésre került a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, mely 

egységesítette a korábbi országos és térségi tájképvédelmi övezeteket. A tájképvédelemre vonatkozó 

országos szabály ismételten pontosításra került a területi tervek körének szűkítésével, valamint a tervek 

típusához és léptékéhez igazodó feladat-meghatározással. A módosítás hozzájárul a fenntartható 

fejlődés és növekedés, valamint az értékmegőrzés OFTK elv végrehajtásához. Ezzel összhangban 

módosult a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 

részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet is, mely definiálta a törvényben használt 

hagyományos tájhasználat és tájjelleg (tájkarakter) fogalmakat. 

 A fejlesztések előkészítésének, a tervezés stratégiai szerepének növelése a közpénzekből történő 

beruházásoknál. Egyszerű, átlátható, gazdaságos, magas minőséget eredményező építési folyamatok 

kialakítása. A 2014. év végén egy alapos áttekintéssel kezdődött az építésügy és a településügy 

reformja. Másfél év előkészítő munka után a Miniszterelnökség arra a következtetésre jutott, hogy a 

településügy bonyolult, és a lakosság számára nem átlátható. A településügyben végrehajtásra kerülő 

bürokráciacsökkentő reformok egyik legfontosabb célja és mozgatója, hogy a helyi közösségek ezen 

keresztül képesek legyenek önmagukat irányítani, és a saját kezükbe venni a sorsukat. A kormány 

döntése alapján kezdődött meg 2014/15-ben az Otthonteremtési Program keretében az egyszerű 

bejelentés előkészítése. 2016. január 1-jével léptek hatályba az Étv. azon rendelkezései, amelyek a 300 

négyzetméter összes hasznos alapterületnél nem nagyobb új lakóépületek létesítésére a korábbinál 

lényegesen egyszerűbb szabályokat állapítottak meg. Az Étv. módosítás nagyon hathatós 

bürokráciacsökkentést eredményezett, ugyanakkor az egyszerű bejelentéshez kapcsolódóan felmerült a 

településkép védelmének fokozott igénye is. Ennek kapcsán megalkotásra került a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Tvtv.), amely a településkép-védelem új 
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eszközrendszereként vezette be, a széles társadalmi bevonással megalkotandó, korszerű helyi 

településképi rendeleteket, és településképi arculati kézikönyveket. A Tvtv. végrehajtási rendeletének 

keretében meghatározásra kerültek a főépítészek településkép-védelemmel összefüggő feladatai, 

településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésének tartalmi követelményei, a 

településkép-védelem érvényesítési eszközei. A településképi szabályozás lehetővé teszi, hogy a 

települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti kultúrájukat, és fejlesszék azt. A Településképi 

Arculati Kézikönyv és településképi rendelet célja, hogy a helyi közösségek gondolják végig, hogy 

milyen környezetben szeretnének élni, polgári vita alakuljon ki arról, hogy milyen környezetben 

szeretnének családjaik számára lakóhelyet biztosítani. Mindezek mellett meghatározásra kerültek a 

koncepció, a stratégia és a településrendezési eszközök 1567/2015. Korm. határozatban rögzített 

célokkal és a bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításai, valamint megtörtént a helyi védelem és 

a tervek szakági alátámasztásának egyszerűsítése és egyértelműsítése. Pontosításra kerültek az átmeneti 

rendelkezések, a 2016. december 31-i határidők 2018. december 31-re módousltak. Településfejlesztés 

tekintetében fontos kiemelni, hogy az új szabályozási elemek bevezetésével jelentősen nőtt a 

társadalmasítás és a nyilvánosság biztosításának jelentősége, mindamellett, hogy egyértelművé teszi a 

partnerségi szabályozás követelményeit. 

 A települési táj, a beépített területek, a burkolt felületek növekedésének lassítása (a természetközeli 

területek és a zöldfelületek terhére a jellemzően beépített területek (települési táj), valamint azon belül 

különösen – az ökológiai, mikroklimatikus és környezet-egészségügyi szempontból egyaránt kedvezőtlen 
– burkolt felületek növekedésének lassítása, ésszerű szinten tartása). A hatékony ingatlanhasznosítás, a 

kompakt településszerkezet kialakítása és a települési klímavédelem egyaránt megköveteli a zöldmezős 

beruházások helyett a barnamezős területeken történő fejlesztéseket. A TOP céljaihoz kapcsolódva több 

pályázati kiírás is született a barnamezős területek hasznosítására. A településfejlesztésért felelős 

miniszter szakpolitikai felelősként közreműködött a kiírások előkészítésében. 

 Előrelátó, tudatos településfejlesztési tervezés támogatása a társadalmi - gazdasági - környezeti 

szempontok figyelembevételével. A hatékony településfejlesztés érdekében központi támogatással 

elkészültek az új szabályozási környezethez illeszkedő településfejlesztési koncepciók és integrált 

településfejlesztési stratégiák minden megyei jogú városra, majd minden járásszékhelyre és kerületre. A 

program keretében elkészült tervek elősegítik a modern és hatékony városfejlesztést a 2014 és 2020 

közötti uniós pénzügyi ciklusban illeszkedve a kormányzati célokhoz. A dokumentumok 

kidolgozásakor elsődleges szempont volt a megvalósíthatóság, az uniós területi programok tartalmának 

figyelembe vétele és a lehetséges források bevonása. Összesen a 152 járásszékhely városból 140, a 23 

fővárosi kerületből 15 vett részt a projektben, melynek keretében így 155 ITS, és további 33 TK készült 

el. A társadalmi egyeztetéseken régiónként 900-1500 fő vett részt. A járásszékhelyekre készült új 

generációs ITS-ek a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontok együttes figyelembe vételével – 

konfliktusuk esetén ezek feloldásával – adnak térbeli összefüggésekre vetített, optimalizált válaszokat. 

A fenntarthatóság elvének érvényesítése:környezeti szempontból az erőforrások hatékony használatát és 

a körforgásos gazdálkodás erősítését, ebből fakadóan az erőforrások kíméletét (kevesebb beépítés, 

nyersanyag, környezetterhelés); társadalmi szempontból az alapvető igények kielégítését, a közösségi 

értékek megőrzését, a jó kormányzást (demokratikus, részvételen alapuló döntések), a szolidaritást és 

igazságos teherviselést; gazdasági szempontból a diverzifikált, kríziseknek ellenálló, magas 

termelékenységű és innovatív, minőségi oktatásra és kutatásra alapozott gazdaságot jelenti. Az OTrT 

törvény 2016. évi módosítása a megyei önkormányzatok területfelhasználásra vonatkozó szabályozási 

önállóságának megteremtésére vonatkozott azzal, hogy a megyei önkormányzatok egyedi övezeteket is 

kijelölhetnek. Ezáltal a helyi sajátosságok, a megye településeket koordináló szerepe jobban 

érvényesülhet. 

 A területfejlesztés és -rendezés, valamint a településfejlesztés és -rendezés szakmai és hierarchikus 

rendszerének jogszabályi harmonizációja (beleértve a régiós, megyei és kistérségi szinteket is), valamint 

az egyes munkarészek elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultság jogszabályi pontosítása. A 
területfejlesztési dokumentumok, a területrendezési, településfejlesztési és településrendezési tervek 

egymáshoz kapcsolódó, jól áttekinthető rendszert alkotnak. A fejlesztés és rendezés esetében is releváns 

az országos, a kiemelt térségi, a megyei és a települési szint. Míg azonban a fejlesztési és rendezési 

dokumentumok között az országos és a megyei szinten egyaránt laza, horizontális kapcsolat mutatható 

ki, addig a rendezési tervek vertikális rendszere ennél jóval szorosabb, a megfeleltetés objektívabb és 

szigorúbb. A tervhierarchia alacsonyabb szintjén lévő tervek kidolgozásához jogszabályokban rögzített, 
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a megfelelőség érdekében kötelező előírásokat, lehatárolásokat tartalmaznak a felsőbb szintű 

területrendezési tervek, amelyben az országos elképzelések a kiemelt térségi, illetve megyei szinten 

keresztül a térségi elhatározásokkal kiegészülve jutnak a településekhez. Az Országgyűlés 2013-ban 

fogadta el az OTrT törvény második módosítását. A területfejlesztés és területrendezés összehangolását 

célozta, hogy a két szakág országos szintű terve közel egy időben került elfogadásra: az OTrT törvény 

módosítását 2013 decemberében, az OFTK-t 2014 januárjában fogadta el az Országgyűlés. A két 

tervezés összehangolása érdekében az OTrT törvény az OTrT felülvizsgálatát is a korábbi 5 év helyett 7 

évben határozta meg. A területrendezés, településügy és építésügy terén megvalósítandó célokat az 

építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről szóló 

1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat jelölte ki, ahol kiemelten a lakossági építkezés, valamint a 

közösségi és nagyberuházások segítése és a gazdaságélénkítő fejlesztések támogatása érdekében – az 

építészet, építésügy, területrendezés és településügy vonatkozásban – az egyszerűsítés, a gyorsítás, a 

rendszerszemlélet, a bürokrácia- és a költségcsökkentés lehetőségei kaptak prioritást. A célok elérését 

biztosítandó program-csomagokat az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá 

kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 

nevesíti, melynek 7. és 9. pontjában kerültek megfogalmazásra az új területrendezési tervrendszer 

létrehozásának feladatai. A feladatok között kiemelt szerepet kap a területrendezési tervek 

hatékonyságának a növelése, a 2014-20-as európai uniós programozási időszakban megvalósuló 

fejlesztések elősegítése, területi megalapozása. Kiemelt célként szerepel a területfejlesztési 

dokumentumokkal való összhang erősítése is. A Tftv. módosítása tartalmazza a területrendezési tervek 

egy időben történő elkészítésének szükségességét, igazodva az európai uniós tervezési ciklus 7 éves 

periódusához, ezzel biztosítva a területfejlesztési és területrendezési tervrendszer összhangjának 

növelését, a tervek kapcsolatának erősítését. 

 Útmutatók megjelentetése, szakmai anyagok elkészítése, a legjobb gyakorlatok felkutatása, képzések, 
workshop-ok, rendezvények szervezése az érintettek (főként települési önkormányzatok) részére. A 

1567/2015. Korm. rendelet alapján elkészült egy kézikönyv a társadalmi párbeszéd és együttműködés 

módszertanáról. A kézikönyv a 314/2012. Korm. rendelet módosításai alapján aktualizálásra került. A 

TOP Zöld Város kiíráshoz kapcsolódóan a fentebb említett Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási 

Akcióterv (ZIFFA) készítését segítő útmutató készült. 

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 Helyi adottságokhoz igazodó, térségileg differenciált és értékmegőrző építési szabályozás. A 2013.évi 

OTrT lehetőséget adott a megyék számára, hogy a térségi övezeteik mellett ajánlott övezeteket is 

bevezethetnek. Ugyanakkor a rendelettel elfogadásra kerülő megyei területrendezési tervek nem kaptak 

lehetőséget egyedi övezetek és szabályok rögzítésére. Az OTrT 2016. évi módosítása már jelentős 

előrelépés a nagyobb megyei önállóság felé azáltal, hogy lehetővé teszi a megyei területrendezési tervek 

számára, hogy a megye területének természeti, épített környezeti és gazdasági adottságainak védelmére 

és fejlesztésére, a térszerkezet szervezésére, továbbá a területfejlesztési koncepciók és programok 

végrehajtására egyedileg meghatározott övezeteket is kijelölhetnek. Ezzel támogatja a területrendezés a 

helyi erőforrásokra épülő, a helyi identitást erősítő helyi gazdaság fejlesztését. 

 A nagyobb városok térségeiben a lakásépítés területi kontrollja, a túlzott beépítettség megakadályozása, 

az infrastrukturális beruházásokkal való összhang megteremtése. A túlzott beépítettség 

megakadályozását szolgálja a barnamezős beruházások támogatása, „A települési táj, a beépített 

területek, a burkolt felületek növekedésének lassítása…” feladatnál említve. A „Szükséges a város és 

vidéke szintű tervezés kialakítása…” című területi prioritás alatt a fővárosi agglomerációra vonatkozóan 

megfogalmazott beavatkozások szintén ezt a célt támogatják. 

 Szükséges a város és vidéke szintű tervezés kialakítása, és a városrégió szintű tervezés bevezetése a 

komplex programok terén, valamint ezek integrálása és egyeztetése a megyei szintű tervezésbe és 

programozásba, a megvalósítás feltételeinek és elemeinek biztosítása, a monitoring rendszer 
kialakítása. A területrendezés kiemelt térségként kezeli a főváros agglomerációját, melynek 

területrendezési terve (BATrT) koordináló szerepet tölt be a főváros és a vonzáskörzetét magába foglaló 

vidéki térség együttműködésében. Az OFTK célként nevesíti a hatékony és fenntartható agglomerációs 

mobilitást, valamint fontos szerepet szán a környezetbarát, alternatív közlekedési módok elterjedésének. 

A térség együtt tervezése során a fővárost tehermentesítő belső és külső közúti gyűrű szerepeltetése 
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mellett kijelölésre kerültek a térségi jelentőségű P+R parkolók, a turisztikai célú kerékpár-

nyomvonalak. A törvény továbbá előírja nagyobb, új fejlesztések esetén a szükséges infrastruktúra 

kapacitás kiépítésének kötelezettségét, egyes esetekben kötött pályás közösségi közlekedés meglétét 

vagy kiépítését is. A takarékos területhasználat elvének érvényesítése megjelenik a települési térség 

területi kiterjedésének korlátozása, a települések összenövésének megakadályozása által. E jelenség – 

helyzetéből fakadóan – erőteljesen a Budapesti Agglomeráció területét érinti. Ezért került a BATrT 

2011. évi módosításakor a törvénybe a települések közigazgatási határától mért 200 m-en belül új 

beépítésre szánt terület kijelölésének a tilalma, valamint a települési térség növekményének max. 2%-ra 

történő korlátozása. Lényegében a települési térségek kiterjedésének korlátozását szolgálja a 

területcsere lehetősége is, mely nagyobb önállóságot biztosít a települési önkormányzat számára a 

fejlesztési területek kijelölésében. Néhány egyedi területfelhasználási kategória és egyedi szabály 

bevezetése főként a zöldfelületek védelme, a főváros körüli települések túlságos szétterülésének 

megakadályozása érdekében, valamint az önkormányzati fejlesztési lehetőségek biztosítása tekintetében 

történt. A térségi Szerkezeti Terv és a szabályozás még a korábbinál is átgondoltabb és takarékosabb 

területfelhasználásra ösztönöz azzal, hogy korlátozza a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térségben az 

újabb beépítésre szánt területek kijelölését. 

 Az elöregedő falvakban a település funkcionális megújítása a fenntartás és korszerűsítés megoldása 

mellett. Az OTrT 2013. évi módosítása már tartalmazta ajánlott megyei övezetek kijelölésének 

lehetőségét. Ezek között szerepel a több évszázados örökségként megmaradt tanyás térségek övezete, a 

területi érintettséggel rendelkező települések felsorolásával. A törvény 2016. évi módosítása azonban 

további, a helyi sajátosságokat tükröző, egyedi övezetek kijelölésének lehetőségét teremti meg, ezáltal a 

megyei területrendezési tervek következő módosítása során lesz lehetőség a helyi sajátosságok 

feltárására, kiemelésére, a fejlesztési célok területi aspektusainak tartalmasabb megjelenítésére. 

Hazai források az önkormányzatok támogatására: 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény IX. fejezetében rendelkezésre álló 

forrásból megvalósított önkormányzati fejlesztési célú támogatások  

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása: 2016-ban a költségvetési törvényben 5 

Mrd Ft eredeti előirányzat állt rendelkezésre a feladat támogatására pályázati úton. A pályázat fő céljai: 

kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása; óvodai, iskolai és utánpótlás 

sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása; belterületi utak, járdák, hidak felújítása. A pályázatra 2366 

önkormányzat nyújtotta be igényét, több mint 35 Mrd Ft összegben, amelyre tekintettel 2 Mrd Ft 

átcsoportosítását kezdeményezte a tárca a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belül. Az 

átcsoportosítást követően 441 önkormányzat részesült támogatásban.  

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása: A támogatási 

konstrukció 2014-ben kezdődött, az első ütemben 1055 önkormányzat összesen 12,1 Mrd Ft támogatásban 

részesült, 2015-ben közel 9,5 Mrd Ft költségvetési támogatás folyósítására került sor 115 önkormányzat 

részére. 2016-ban rendelkezésre álló 25 Mrd Ft-os előirányzat terhére 1139 önkormányzat összesen több 

mint 22 Mrd Ft fejlesztési célú támogatásban részesült.  

Az Országgyűlés döntése szerint 2016-ban került sor a több éves támogatási rendszer utolsó ütemére. A 

támogatói szándék szerint és a program alapelveinek maradéktalan megvalósítása érdekében 2016-ban 

minden érintett számára igényelhetővé vált az önkormányzatot jogosan megillető keretösszeg, így a 

költségvetési törvényben rögzített – lakosságszám szerint differenciált – támogatási keret egyes 

önkormányzatok esetében növekedett az eddig igénybe nem vett támogatási összeggel. 

A költségvetési támogatás célja az európai uniós forrásból megvalósuló önkormányzati infrastrukturális 

fejlesztések saját forrásainak központi költségvetési forrásból történő kiegészítése volt. 2016-ban már csak 

a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból adódó 

fizetési kötelezettségek teljesítésére volt lehetőség, melynek fedezetéül a 15 112,9 millió Ft összegű 

Önkormányzati elszámolások előirányzata szolgált. A 2016. évben kifizetett támogatások összege 2 164,9 

millió Ft volt. 

Egyedi kormánydöntéssel nyújtott támogatások, új jogcímek: Az év folyamán a Kormány több, új egyedi 

támogatási jogcímet hozott létre, az egyes önkormányzatok támogatása érdekében. Az egyedi 
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kormánydöntéssel létrehozott új, illetve a 2015. évről áthozott előirányzatok 472 jogcímen/alcímen 

összesen 76 736,6 millió Ft összegű támogatást biztosítottak az érintett önkormányzatok számára. A 2016. 

évi végi egyedi kormánydöntéssel érintett támogatások kifizetésére döntően a 2017. évben – a támogatói 

okirat kiadását követően – kerül sor. A költségvetési törvényben nevesített kiemelt fejlesztési feladatok 

megvalósítására (pl. Pannon Park projekt, Normafa Park, csurgói Sportcentrum, mezőkövesdi tanuszoda és 

gyógyfürdő beruházás stb.) összesen 9 325,8 millió Ft támogatásban részesültek az érintett 

önkormányzatok. 

3.8 A stratégiai erőforrások megőrzésének, fenntartható használatának szakpolitikai feladatai - 

környezetvédelmi prioritás 

3.8.1 Környezetvédelem, természetvédelem, vízgazdálkodás 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása 

Környezet- és természetvédelem: 

 A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése a környezeti nevelés, szemléletformálás, a 

fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások, illetve a környezeti információkat biztosító 
rendszerek támogatásával. A környezetvédelmi ágazat fontos célkitűzése az önkéntes 

környezetmenedzsment és környezetbarát termékek népszerűsítése és ezen önkéntes rendszerek 

integrálása más kapcsolódó környezeti politikák nemzeti végrehajtásába pl. körforgásos gazdaság, 

energiamenedzsment, fenntartható fogyasztás. A lakossági szemléletformálás érdekében az Országos 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság 

(OKTF NHI) szervezésében több, sikeres akcióról is be lehet számolni: A TeSzedd! hulladékgyűjtési 

akció már mozgalommá nőtte ki magát; 2016-ban 6. alkalommal került megrendezésre és minden 

szempontból rekordot döntött: a regisztrált önkéntesek száma a 2011. évi 35 000 főről 2016-ban 

128.605 főre növekedett, a megtisztított területek száma 2011-ben 4-500, 2016-ban már 2240 volt. Az 

összegyűjtött hulladék mennyisége a 2012. évi 750 tonnáról 2016-ban 2857 tonnára növekedett. Az 

Európai Hulladékcsökkentési Hét, amely az Európai Bizottság LIFE+ programja által támogatott 

kezdeményezés. Az akció 2016-ban a csomagolási hulladékok csökkentésére fókuszált. Minden évben 

megrendezésre kerül a Zöld lista vásárló program is, amely a környezettudatos vásárlásra hívja fel a 

figyelmet és nyújt benne segítséget. A Vadonleső Program, a támogató szakmai szervezetekkel és a 

nemzeti park igazgatóságokkal egyeztetve, 2014-ben első ízben hirdette meg az Év Emlőse 

rendezvénysorozatot. A programban minden évben több korosztályt is megcélzó, az adott fajhoz köthető 

országos szintű művészeti pályázatokat hirdetünk. 2014 óta megközelítőleg 5 000 pályázó gyerek vett 

részt a programban. Tovább erősödtek az önkéntes környezetvédelmi minősítő rendszerek. A hazai 

környezetbarát termék és az EU ökocímke szabályozások módosításra kerültek az EU szabályozással 

való jogharmonizáció érdekében. Jelenleg összesen mintegy 900 termék viseli az ökocímke és 350 

termék a környezetbarát termék védjegyet. A szervezetek környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 

rendszerében (EMAS) az elmúlt évben további 4 szervezettel nőtt a regisztrált szervezetek száma. 

Jelenleg 28 szervezet 29 telephelye viselheti az EMAS logót. 2015. október 29-én az FM, a COOP 

Hungary Zrt. és a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. egy háromoldalú „Környezetügyi Partnerségi 

Keretmegállapodást” írt alá, amellyel „Környezetbarát mintaprojektet” indítottak el közösen, vállalva az 

ökocímkével rendelkező termékek népszerűsítését. A „Fűts okosan!” kampány és honlap 

továbbfejlesztése. A szilárd tüzelőanyagok térnyerésére reagálva már 2014-ben kampányt indított az 

FM a helyes fűtési gyakorlat kialakítása, illetve a rossz minőségű szilárd tüzelőanyagok használatából 

következő egészségügyi és környezeti veszélyek megismertetése érdekében (http://pm10.kormany.hu/, 

www.futsokosan.kormany.hu). Interaktív közlekedési emisszió-kalkulátor elkészítése (a PM10 program 

keretében az FM által teljesített feladat). 2015-ben kezdődött meg az interneten megjeleníthető 

alkalmazás fejlesztése, amely interaktív kalkulátor segítségével tenné élvezetessé és játékossá a 

különböző közlekedési módok kibocsátásainak összehasonlítását. A kalkulátort a Közlekedéstudományi 

Intézet készíti el az FM támogatásával.„A Legszebb Konyhakertek” – Magyarország legszebb 

konyhakertje elnevezésű országos program az otthoni kertgazdálkodást hivatott népszerűsíteni a vidéki 

lakosság körében. A résztvevő települések száma 2013 óta mintegy megnégyszereződött, 2015-ben 234 

település jelentkezett, 2207 kerttel. A program sikerét mutatja az is, hogy 2015-ben már minden megye 
képviseltette magát. A Nemzeti Parki Termék védjegyet a nemzeti park igazgatóságok védett természeti 

területeken megtermelt olyan termékeknek és szolgáltatásoknak ítélik oda, amelyek megfelelnek a 

http://pm10.kormany.hu/
http://www.futsokosan.kormany.hu/
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tanúsítványi feltételeknek. A védjegy minőségi garanciaként biztosítja, hogy egy termék vagy egy 

szolgáltatás az adott régióból származik, valamint a termék vagy a szolgáltatás környezetkímélő módon 

előállított, jó minőségű, és az adott területhez közvetlenül kapcsolódik. Ma már 155 gazdálkodó 618 

terméke rendelkezik ezzel az elismeréssel. 

 A gazdasági-társadalmi folyamatok térbeli szervezése során a környezet eltartó- és tűrőképességével, a 

táj terhelhetőségével való összhang biztosítása, a természeti erőforrások értékvédelme, degradációjának 
megelőzése. Az ökoszisztéma-szolgáltatások térképezése és értékelése kiemelt fontosságú eleme az 

Európai Unió 2020-ig teljesítendő biodiverzitás stratégiájának (2. célkitűzés). A „Nemzeti 

Ökoszisztéma Szolgáltatások Térképezése és Értékelés” program  fő feladata a hazai ökoszisztémák és 

szolgáltatásaik rendszerezése, értékelése, a hazai ökoszisztémák országos térképi lehatárolása, a 

természetes és természetközeli ökoszisztémák ökológiai állapotának országos értékelése, a biodiverzitás 

megőrzése szempontjából fontos természetes és természetközeli ökoszisztéma típusok által nyújtott, 

gazdasági, társadalmi és szakpolitikai szempontból kiemelkedő jelentőségű szolgáltatások értékelése, 

országos mintázatának térképi megjelenítés, valamint az ökoszisztéma-szolgáltatás szempontjainak 

integrálását szolgáló módszertani útmutatók kidolgozása. A feladat kapcsán nem készült önálló 

környezetügyi szakpolitikai stratégia/intézkedési terv, de a feladat megjelenik a 4. Nemzeti 

Környezetvédelmi Programban 2015-2020, a 4. Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben 2015-2020 

(2015), a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiája 

(2015) valamint a Nemzeti Tájstratégiában 2017-2026. 2015. januárban hatályba lépett az OTrT törvény 

14/A §-a a „Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület” övezetéről, amely a megyei és 

települési önkormányzatoknak teremt szabályozási lehetőséget a tájképvédelmi szemponttól védelemre 

érdemes területeik védelméhez. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 

területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, 

elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a 

területrendezési tervek részletes tartalmi követelményei között rögzíti - az előkészítő fázis során - a táj 

terhelésének és terhelhetőségének meghatározását. A feladat integrálódott a 1567/2016 

kormányhatározatba: Ki kell alakítani az ágazati és önkormányzati fejlesztésekkel kapcsolatos 

döntéstámogató Nemzeti Fejlesztési Potenciál Térképet és adatbázist. Az épített és természeti 

környezetünk minősége és az általános építészeti kultúra népszerűsítése érdekében pályázati jelleggel 

elérhető civil támogatási alapot kell létrehozni önálló költségvetési soron. A feladat teljesítése a 

központi költségvetésből a Miniszterelnökség fő felelőssége mellett biztosított. 

 A környezetbiztonság növelése, veszélyeztetés megelőzése. Régóta fennálló problémát jelentenek a 

háztartásokban képződő veszélyes egészségügyi hulladékok - a használt injekciós tűk és fecskendők - 

elhelyezése, amelyeket a lakossági használók legtöbbször sajnos a vegyes hulladékkal együtt gyűjtenek. 

Az FM szakmai kezdeményezésére megoldható ezeknek a begyűjtése. Az ezt szabályozó EMMI 

rendeletek 2017-es elfogadását követően a lakosságnál a gyógyszerek beadása során keletkező 

veszélyes egészségügyi hulladékokat várhatóan 2019-től bevezetve a járó-, illetve a fekvőbeteg-ellátást 

nyújtó egészségügyi intézményeknél lehet leadni. 

 A környezetvédelmi informatikai és monitoring rendszerek fejlesztése. Az FM által működtetett 

Országos Környezeti Információs Rendszer (OKIR) végzi a környezet állapotának és használatának 

figyelemmel kísérését, igénybevételi és terhelési adatainak gyűjtését, feldolgozását, nyilvántartását, az 

érintett felhasználók (beleértve a nyilvánosságot is) környezetre vonatkozó információkkal történő 

ellátását. A 2014-ben kialakításra került új informatikai rendszer korszerű, gazdaságosan üzemeltethető, 

magas rendelkezésre állású hardver és alapszoftver infrastruktúrával rendelkezik. 2015. január 1-től a 

környezetvédelmi adatszolgáltatások – amelyek közel 200 000 környezetvédelmi ügyfelet érintenek – 

kizárólag elektronikusan teljesíthetők. 2015. január 1-től az Egységes Hulladékgazdálkodási 

Információs Rendszer részei a hulladékkal kapcsolatos általános adatszolgáltatás (HIR), a hulladékká 

vált gépjármű adatbázis (HGK), az elektromos és elektronikus berendezés adatbázis (HEE), az elem és 

akkumulátor adatbázis (HEA), a hulladéklerakási járulék adatbázis (HLJ) és a hulladék export-import 

adatbázis. A vízvédelmi monitoring rendszer a Víz Keretirányelv végrehajtásához előírt monitoring 

rendszer, amely a víztestek állapotához kötődően, a VGT2- meghatározott monitoring program 

keretében működik. A monitorig programok fejlesztésével a VGT2 készítése során, valamint azt 

követően a nem értékelhető, ún. szürke adathiányos víztestek száma csökkent. A természetvédelmi 

információs rendszer továbbfejlesztése KEOP forrásból 2014-ben lezárult. A mintegy 2 000 millió Ft-os 

fejlesztés során új adatgyűjtő eszközök, adatfeldolgozó számítógépek és szerverek kerültek felállításra, 
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valamint új adatközpontot és új elemzési képességekkel rendelkező központi adatbázis jött létre az 

ügyfélbarát, hatékony, elektronikus közigazgatás megvalósítása érdekben. Folytatódott az Országos 

Légszennyezettségi Mérőhálózat átfogó továbbfejlesztése. A Svájci-Magyar Együttműködési Program 

keretében az FM az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Manuális Mérőhálózatának fejlesztését 

valósítja meg. A több mint 1700 M Ft összköltségű projekt keretében 2 darab mobil mérőállomás 

beszerzése történt meg, valamint további 43 gázelemzővel, mintavevő készülékkel és laboratóriumi 

mérőműszerrel és 100 db egyéb új berendezéssel bővült a Mérőhálózat. A projekt 2016. szeptember 30-

án eredményesen zárult, azóta a műszerek a Mérőhálózat részeként üzemelnek.  

 A lakosság egészségét károsító folyamatok fékezése, visszafordítása, a környezeti eredetű betegségteher 

mérséklése. A Magyar Közlöny 2016. december 15-i számában megjelent a Minamata Egyezmény 

kihirdetéséről szóló CLII. törvény. A hazai ratifikációs okirat letétbe helyezésével az EU-s ratifikációra 

várunk, ezt követően válik részes féllé Magyarország. A ratifikáció eredményeként zajlik a fémhigany 

és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos 

tárolásáról szóló 1102/2006/EK rendelet módosítása is, amivel kapcsolatban 2016-ban zajlottak az EU-s 

szintű tárgyalások. 

 A környezet-egészségügy felkészültségének javítása, a globális környezeti változásokból eredő 

problémák megfelelő kezelése. A feladat kapcsán nem készült önálló környezetügyi szakpolitikai 

stratégia/intézkedési terv, de a feladat megjelenik a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Programban 2015-

2020, a 4. Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben 2015-2020 (2015), a biológiai sokféleség 

megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiája (2015) valamint a Nemzeti 

Tájstratégiában 2017-2026. A feladat kapcsán nem készült, nem módosult jogszabály. 

 A táji sokféleség kataszterszintű nyilvántartása (a tájak számbavétele, a tájakra gyakorolt hatások 

elemzése, a tájak állapotának monitoringja, a változások nyomon követése). A feladat kapcsán nem 

készült önálló környezetügyi szakpolitikai stratégia/intézkedési terv, de a feladat megjelenik a 4. 

Nemzeti Környezetvédelmi Programban 2015-2020, a 4. Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben 2015-

2020 (2015), a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti 

stratégiája (2015) valamint a Nemzeti Tájstratégiában 2017-2026.  A feladat kapcsán nem készült, nem 

módosult jogszabály. 2016. októberben „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú 

megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai 

szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” című projekt keretében elindult az ország 

tájkarakter alapú térképezése, tipizálása, a tájkarakter-védelem közép- és hosszú távú 

eszközrendszerének meghatározása című kutatás. A feladat kapcsán a KEHOP 4. prioritás tengelye 750 

millió Ft-ot, a VEKOP pedig 320 millió Ft-ot biztosít. 

 Az egyedi tájértékek és a kedvező tájkarakter-elemek megőrzése. A feladat kapcsán nem készült önálló 

környezetügyi szakpolitikai stratégia/intézkedési terv, de a feladat megjelenik a 4. Nemzeti 

Környezetvédelmi Programban 2015-2020, a 4. Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben 2015-2020 

(2015), a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiája 

(2015) valamint a Nemzeti Tájstratégiában 2017-2026. Az egyedi tájértékek kapcsán nem készült, nem 

módosult jogszabály, az eddigi szabályozás kerete a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvényben (Tvt.) van rögzítve. Az egyedi tájérték felmérések száma évről-évre növekszik. A nemzeti 

park igazgatóságok közreműködésével az ún. kártalanítási keretből évente 40-50 kisebb-nagyobb 

település teljes közigazgatási területére készül el kataszter. 2014-2016 között 72 település felmérésére 

került sor, amely 2426 egyedi tájérték felvételezését jelentette. Ezzel 2016 év végére a 

nyilvántartásunkban szereplő tájértékek száma 24.499-re emelkedett, amely 1006 település felmérését 

jelenti. A tájkarakter-elemek megőrzését is szolgálja 2015. január 1-jén hatályba lépett az OTrT törvény 

14/A §-a a „Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület” övezetéről, amely a megyei és 

települési önkormányzatoknak teremt szabályozási lehetőséget a tájképvédelmi szemponttól védelemre 

érdemes területeik védelméhez. A lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a megye 

területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi 

jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz 

megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elem-együtteseit, 

valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi 

jellemzőit. „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint 
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az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó 

stratégiai vizsgálatok” című KEHOP projekt ennek a feladatnak a végrehajtását is elősegíti.  

 A természetes és természetközeli élőhelyek megőrzése. A 2015-tel véget érő uniós pénzügyi időszakban 

számos példa értékű természetvédelmi fejlesztés valósult meg a Környezet és Energia Operatív Program 

forrásaiból. A KEOP keretében összességében több mint 38 Mrd Ft-ot fordított Magyarország a 

leromlott állapotú természetes élőhelyek helyreállítására, a természetvédelmi kezelés hatékonyságának 

javítására, védett gyűjteményes növény kertjeink és történeti kertjeink fejlesztésére, illetve az erdei 

iskolák és óvodák infrastruktúrájának javítására. E fejlesztések révén összesen 79 000 hektáron javult az 

élőhelyek állapota, több mint 51 000 hektárnyi természetvédelmi vagyonkezelésű területen javultak a 

kezelés infrastrukturális feltételei, 20 történeti kert és 17 gyűjteményes kert helyreállítása történt meg 

(összesen 735 hektáron), és 35 erdei iskola, ill. erdei óvoda infrastruktúrája került jobb állapotba. 

Folyamatosan készülnek a Natura 2000 hálózat hatékony megőrzését megalapozó fenntartási tervek. A 

2015 júniusáig elkészült 242 tervvel és 43 egyéb forrásból készült tervvel jelentősen, 7,4%-ról 54%-ra 

növekedett a fenntartási tervvel rendelkező Natura 2000 területek aránya. A tervkészítés nemzeti 

forrásból folytatódik tovább, 2016 júniusáig újabb 52 terület terve készült el, amelyek jóváhagyása 

folyamatban van. A fentebb ismertetett fejlesztési irányok 2015 után is folytatódnak. A 2015-ben 

elinduló KEHOP, illetve a VEKOP keretében további területeken cél javítani a természetes és 

természetközeli élőhelyek állapotát, valamint a természetvédelmi kezelést és a nagyközönség számára 

történő bemutatást szolgáló infrastruktúrát. Ezek mellett új elemként jelenik meg a természetvédelmi 

őrszolgálat, illetve a természetvédelmi monitorozáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztése. A KEHOP 

és a VEKOP révén az ország teljes területét lefedő fejlesztéscsomag segítségével összességében 

legalább 100 000 hektáron cél javítani természeti területeink állapotát, illetve megteremteni az értékek 

megőrzéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket. A vizsgált időszakban a következőek voltak a 

területi változások: 

  új védett természeti terület meglévő védett természeti terület bővítése összes növekedés 

év db hektár db hektár hektár 

2014 43 333,6 1 243,7 577,3 

2015 24 50,16 0 0 50,16 

2016 0 0 1 213,03 213,03 

Összes 67 383,76 2 456,73 840,49 

 

 Idegenhonos inváziós fajok terjedésének visszaszorítása. 2015. január 1-jén hatályba lépett az Európai 

Unió idegenhonos inváziós fajok szabályozására és visszaszorítására irányuló rendelete. A rendelet 

hazai alkalmazásához hat törvény módosítása, egy Kormányrendelet – 408/2016. (XII. 13.) Korm. 

rendelet az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 

megelőzéséről és kezeléséről – és egy Kormány határozat – 1738/2016. (XII. 13.) Korm. határozat az 

idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és 

kezeléséről szóló, 2014. október 22-i, 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hazai 

megvalósításához szükséges költségvetési források biztosításáról – kihirdetése történt 2016. év végén. 

Ezek mellett elkészült az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékén szereplő 

fajok hazánkra vonatkozó terjedési útvonalainak elemzése, továbbá a lakosság minél szélesebb körének 

tájékoztatása érdekében tájékoztató kiadvány jelent meg „Az inváziós fajokról dióhéjban” címmel. A 

természetvédelmi fejlesztések források jelentős része – a KEOP esetében 67%, a KEHOP/VEKOP 

esetében 59% – közvetlen élőhely-rekonstrukciós beavatkozásokat szolgál. E fejlesztések révén a 2007-

2013 időszakban 76 151, a 2014-2020 időszakban 68 340 hektárnyi védett természeti terület, illetve 

Natura 2000 terület helyreállítása történik meg. A fejlesztések döntő része kiterjed a célterületen 

előforduló lágy-, ill. fás-szárú inváziós növényfajok állományainak visszaszorítására. 
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 Zöldfelületek ökológiai értékének növelése. A feladat kapcsán nem készült önálló környezetügyi 

szakpolitikai stratégia/intézkedési terv, de a feladat megjelenik a 4. Nemzeti Környezetvédelmi 

Programban 2015-2020, a 4. Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben 2015-2020 (2015), a biológiai 

sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiája (2015) valamint a 

Nemzeti Tájstratégiában 2017-2026. A feladat kapcsán módosult az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény. 2016. októberben „A közösségi jelentőségű természeti 

értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 

célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” című projekt keretében 

elindult „A hazai zöldinfrastruktúra megőrzését és fejlesztését megalapozó stratégiai keretek és 

fejlesztési lehetőségek meghatározása, kidolgozása, beleértve a nemzeti restaurációs prioritások 

azonosításának módszertani megalapozása” című kutatás. A kutatás célja a 2020-ig teljesítendő EU 

Biológiai Sokféleség Stratégia 2. Céljában foglalt intézkedések tekintetében a 6. intézkedés 

végrehajtásának elősegítése (Prioritások megállapítása a „zöld” infrastruktúra helyreállításának és 

használatának előmozdítására), a zöldfelületek ökológiai alapon történő fejlesztési lehetőségeinek 

vizsgálata. A feladatra a KEHOP, a Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések céljainak 

elérését szolgáló 4. prioritás tengelyének forrásából biztosított 29 millió Ft. 

 A településfejlesztés tudatosabbá tétele, a fejlesztés és a rendezés során a fenntarthatósági szempontok 
hatékonyabb érvényesítése, a települési értékek megőrzése, erősítése, azokon alapuló fejlesztések. A 

feladat kapcsán nem készült önálló környezetügyi szakpolitikai stratégia/intézkedési terv, de a feladat 

központi szerepet kap a 2017-ben elfogadott Nemzeti Tájstratégiában. A településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az utóbbi 3 

évben többször változott, ez azonban jellemzően nem a fenntarthatósági szempontok hatékonyságának 

növelésével kapcsolatban történt. 

 Az épített környezet és a zöldfelületi rendszer védelme, fenntartható, érték alapú hasznosítása, a 

települések harmonikusabb tájba illesztése. Támogatni szükséges a szélsőséges hatásokat kiegyenlítő 
zöldfelületi rendszerrel bíró városszerkezetek létrejöttét. „A hazai zöldinfrastruktúra megőrzését és 

fejlesztését megalapozó stratégiai keretek és fejlesztési lehetőségek meghatározása, kidolgozása, 

beleértve a nemzeti restaurációs prioritások azonosításának módszertani megalapozása” című projekt 

ennek a feladatnak a végrehajtását is elősegíti.  

 A mobilitás feltételeinek légszennyezés- és zajterhelés-csökkentő módon történő biztosítása. A 

településeken a levegőszennyezés egyik jelentős forrása a közlekedés. A környezet védelmének 

figyelembe vételével tervezett, jól szervezett, megfelelő infrastruktúrával rendelkező közlekedési 

rendszer üzemeltetése nagyságrenddel javíthatja az adott település levegőjének minőségét, amely ma 

még sok helyen nem felel meg az egészségügyi követelményeknek. A feladat a városi mobilitási tervek 

kidolgozásának ösztönzése mintaprojekt megvalósításával. A fenntartható városi mobilitási terv 

amellett, hogy csökkenti a közlekedésből eredő légszennyezést, mindenki számára biztosítja a 

munkahelyek és a szolgáltatások elérhetőségét, javítja a közlekedés biztonságát és a közbiztonságot, 

csökkenti az energia-fogyasztást, növeli a személyek és az áruk szállításának gazdaságosságát és 

költséghatékonyságát, vonzóbb és jobb minőségű városi környezetet alakít ki. Megvalósítási határidő: 

2018. 

 Zajterhelés csökkentése, a zajvédelmi intézkedések támogatása. A feladattal kapcsolatban az alábbi 

jogalkotási feladatok történtek: a környezet-védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény módosításáról szóló 2015. évi CCXXX. törvény módosítása a helyi zajvédelmi rendeletalkotás 

jogát a Margitsziget vonatkozásában a fővárosi önkormányzat számára delegálja. Az új zajvédelmi 

rendelet-csomag speciális követelményeket ír elő a nemzetközi licenccel rendelkező gyorsasági autó- és 

motorversenypályákra (Hungaroring, Pannoniaring), valamint a „kulturális fesztiválok”-ra vonatkozó 

eddigi speciális szabályokat az „alkalmi rendezvények”-re vezeti be. Az új szabályozás megszünteti azt 

az előírást, hogy a fővárosra és a szomszédos településekre készülő zajtérképek esetében a zajtérkép 

készítő szoftvernek, a közlekedési adatoknak azonosnak kell lenni, illetve több helyen pontosítja a 

zajvédelmi rendeleteket. A Herman Ottó Intézet 2015-ben, a már 2012-ben a magyarországi 

nagyvárosokra elkészített stratégiai zajtérképek, valamint a 2013-ban a magyarországi nagyvárosok által 

elkészített, a stratégiai zajtérképekre épülő zajcsökkentési intézkedési tervek Európai Bizottság részére 

történő adatszolgáltatásának előkészítését és összeállítását végezte el. A Közlekedéstudományi Intézet 
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2016 év utolsó negyedévére elkészítette a nagyforgalmú közutak és vasútvonalak stratégiai zajtérképre 

épülő zajcsökkentési intézkedési terveit. A Környezetmegőrzési Főosztály az intézkedési tervek 

hatósági jóváhagyásának elősegítése érdekében a KTI-vel együttműködésben szakmai konzultációt 

tartott a környezetvédelmi hatáskörrel rendelkező Kormányhivatalok munkatársai részére, továbbá 

koordinálta a jóváhagyás folyamatát. A Kormányhivatali jóváhagyásokat követően pedig a beérkezett 

adatok feldolgozásával elkészítette az EU felé elvégzendő adatszolgáltatást. 2018. év végétől kötelezően 

új, uniós szinten egységes számítási módszerrel kell a tagállamoknak elkészíteni stratégiai 

zajtérképeiket. Az új számítási módszer jelentősen különbözik a jelenleg használttól, így átültetése 

várhatóan összetett, többlépcsős folyamat lesz. Első lépésként a Herman Ottó Intézet elvégezte az új 

módszer dokumentációjának műszaki elemzését, illetve ütemterv is készült a végrehajtásra, amely 

azonban csak a szükséges pénzügyi eszközök rendelkezésre állása esetén kezdhető meg. 

 A levegőminőség javítása a kibocsátások csökkentése révén (pl. technológia-fejlesztéssel), helyi 

légszennyezés csökkentése a kibocsátó források helyének gondos megválasztásával (lehetőleg már a 

területrendezés tervezése folyamán). A feladattal kapcsolatban az alábbi jogalkotási feladatok történtek: 

a Kormány 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelete a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet módosításáról. A 2011-ben hatályba lépett kormányrendelet a levegő védelmével kapcsolatos 

főbb szabályokat állapítja meg. A hatályba lépés óta eltelt időben a jogszabály alkalmazása során több 

olyan, csak az alkalmazáskor megismerhető kérdés merült fel, amely miatt a kormányrendelet 

pontosításra szorult. A módosítások a hatékony és egyértelmű szabályozás megteremtését célozták. A 

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosítása. A 2015-ös módosítás a tagországokban 

közvetlenül hatályos EU határozat maradéktalan végrehajtásához szükséges előírásokat és egy új 

eljárás-specifikus kibocsátási határértéket tartalmaz. 2015-ben elkészült az egyes szilárd tüzelőanyagok 

minőségi követelményeiről szóló miniszteri rendelet szakmai tervezete. A fűtésből származó 

szennyezőanyag kibocsátás a levegő minőségét jelentős mértékben befolyásolja. A tüzelőanyagok 

minőségi követelményeinek előírása biztosíthatja a rossz minőségű szén, lignit lakossági 

tüzelőberendezésekben történő égetésének megszüntetését. A jogszabály a tüzelőanyagok 

forgalmazásának korlátozásával kívánja elérni, hogy a lakossági tüzelőberendezésekben ne használjanak 

magas kéntartalmú és nagy PM kibocsátást okozó alacsony fűtőértékű szilárd tüzelőanyagot. Az 

Átmeneti Nemzeti Terv elkészítése. 2015. II. félévében készült el a nagy tüzelőberendezések 

légszennyezőanyag kibocsátásának csökkentésére szolgáló Átmeneti Nemzeti Terv elfogadásáról szóló 

Korm. határozat. A terv célja szabályozott keretet adni az adott tüzelőberendezések 2020. június 30-ig 

történő ütemezett légszennyezőanyag kibocsátás csökkentésének és biztosítani annak ellenőrzött 

megvalósítását. A közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő 

kibocsátásának korlátozásáról szóló 2015/2193 EU irányelv (MCP irányelv) előírásainak hazai átvétele. 

Az MCP irányelv 2015. decemberi hatályba lépésével EU-s szinten egységes szabályozást vezettek be 

az 1 MW és 50 MW közötti hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyag kibocsátására, 

valamint a kibocsátások nyomon követésére és nyilvántartására vonatkozóan.  

 Ágazatközi intézkedések, törvényi előírások fokozottabb betartatása a kisméretű szálló por (PM2,5, 

PM10) csökkentése érdekében. A kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési 

programjáról szóló 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat három feladatát a Herman Ottó Intézet látta el: 

Munkahelyi közlekedési terv mintaprojekt kidolgozása az Országos Meteorológiai Szolgálat számára, 

fenntartható közlekedésszervezés, a dolgozói és utazási szokások felmérése és ez alapján intézkedési 

terv javaslat elkészítése. PM10 csökkentő mezőgazdasági technológiák gyűjtése (technológia kataszter). 

Nyílt téri égetésre lehetőséget adó jogszabályok felülvizsgálata. A Herman Ottó Intézet elkészítette a 

kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló 1330/2011. (X. 12.) 

Korm. határozatban szereplő feladatok és eredmények szakértői áttekintését, ami a program 

felülvizsgálatának és továbbfejlesztésének megalapozó tanulmányaként szolgál. Az Intézet üzemelteti 

továbbá a PM10.kormany.hu honlapot, ahová a beszámoló jelentéseket töltik fel. A Kisméretű Szálló Por 

(PM10) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Programjának végrehajtása keretében 2016-ban kibővülve 

folytatódott a „Fűts okosan!” lakossági szemléletformáló kampány. 2016-ban megkezdődött a 

levegőtisztaság-védelmi modellrendszer kiépítése. A „Magyarország és magyarországi nagyvárosok 

levegőminőségének vizsgálatára” című téma keretében tervezett modellrendszer lehetőséget ad az 

ország mérőpontokkal nem fedett területein a levegőminőség pontosabb értékelésére, később néhány 
költséges fenntartású mérőpont esetleges megszüntetésére, de kiépítésének szükségességét az EU 

elvárásainak való megfelelés is indokolja. Ezen túl lehetőséget biztosít a levegőminőség időbeli 
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előrejelzésére is, illetve lehetővé teszi a levegőminőségi tervekben szereplő intézkedések bevezetés 

előtti vizsgálatát, azok hatásának előzetes felmérését. 

 A termőhelyi adottságokra és a saját biológiai alapokra építő területhasználat, termelési szerkezet és 

agrotechnika kialakítása. A 2017-ben elfogadott Nemzeti Tájstratégia 2017-2026 átfogó céljaként 

fogalmazza meg a táji adottságokon alapuló felelős tájhasználatot. A stratégia egyik kiemelt célja a táji 

adottságokon alapuló tájhasznosítás megalapozása.  

 Magasabb hozzáadott értéket előállító és nagyobb foglalkoztatást biztosító ágazatokra épülő 

termelési szerkezet kialakítása. A gazdaságfejlesztési intézkedések támogatják ennek a feladatnak a 

megvalósulását. 

 Több lábon álló és GMO-mentes gazdálkodás erősítése, az ökológiai gazdálkodás elterjesztése. Több 

mint négy évig tartó tárgyalások után 2015 januárjában megállapodás született arról, hogy az Európai 

Unió tagállamai szabadon dönthessenek arról, hogy GMO-mentes legyen a mezőgazdaságuk, ami egy 

óriási lehetőség Magyarország számára a mezőgazdaság GMO-mentességének megőrzésében. A tiltást 

lehetővé tévő uniós jogszabályt az EU tagállamai közül elsőként ültettük át nemzeti jogrendbe 2015 

júniusában. 2015. szeptember 21-én megküldtük az Európai Bizottság számára azokat az értesítéseket, 

amelyekben kérjük, hogy az engedélyezés alatt álló vagy már engedélyezett GM növények (összesen 8 

GM kukorica) termesztési engedélyének területi hatálya ne terjedjen ki Magyarország területére. 

Magyarország megkezdte a „Szövetség a GMO-mentes Európáért” kezdeményezés első két pillérjének 

szervezését. A kezdeményezéshez eddig 11 tagállam és 6, Európai Unión kívüli ország 

csatlakozott.2016. szeptember 20-án életbe lépett a GMO-mentes termelés szabályait, valamint a GMO-

mentes élelmiszer és takarmány előállítás és forgalmazás feltételeit meghatározó 61/2016. (IX.15.) FM 

rendelet. 2016-ban megkezdődött a GMO-mentes védjegy rendszer bevezetését célzó intézkedések és a 

hozzá kapcsolódó tájékoztatás megszervezését. 2016-ban az állami génmegőrzési feladatok elvégzésére, 

21 génmegőrzéssel foglalkozó szervezet és magánszemély részesült összesen 81,8 millió Ft pályázati 

támogatásban.  

 Talajaink mennyiségi és minőségi védelme, a talajok termőképességének megőrzése, szervesanyag-

gazdálkodás, tápanyag utánpótlás. 2015 volt az ENSZ kezdeményezése alapján „A Talajok Nemzetközi 

Éve”, aminek színes és gazdag hazai programsorozata megpróbálta a társadalom figyelmét a talajok 

védelmére irányítani, és egyik eredményeként a talajok globális védelme és a „talajkárosodások nélküli” 

fenntarthatósági cél elérése érdekében az EU Bizottság ismét napirendre vette a talajvédelem 

szakpolitikai kérdését. Ezzel összefüggésben több szervezet közreműködésével folyamatban van az 

elemző, előkészítő munka, szakmai vita, melyben az FM is közreműködik. 

 Szükséges átalakítani a mezőgazdaság támogatási rendszerét, így szűkíteni kell azon tevékenységek 

körét, csökkenteni-megszüntetni támogatásukat, amelyek veszélyeztetik a diverzitást, és az erőforrásokat 
(termőtalaj, víz) nem a megújulás mértékén használják. A mezőgazdaság fejlesztési intézkedései 

támogatják ennek a feladatnak a megvalósulását. 

 Területhasználati funkciók területi igényeinek minél kisebb termőfelület kieséssel járó harmonikus 

összehangolása, az agroökológiai adottságokhoz igazodó földhasználat, a barna mezős beruházások 
szorgalmazása, az épített örökség védelme, műemléki érték alapú hasznosítása, fejlesztése. A 

gazdaságfejlesztés, mezőgazdaság, építésügy, örökségvédelem fejlesztési intézkedései támogatják 

ennek a feladatnak a megvalósulását. 

 Ésszerű ásványvagyon gazdálkodás megteremtése, a gazdaságosan kitermelhető ásványi nyersanyagok 

tervszerű és környezetkímélő kiaknázása és hasznosítása. A Nemzeti Energiastratégiában 

megfogalmazott közép- és hosszú távú stratégiai célkitűzések tükrében készül az Energetikai 

Ásványvagyon Cselekvési Terv, melyben az energiahordozó természetes erőforrásokkal (pl. fosszilis 

nyersanyagok, geotermikus energia) való gazdálkodás koncepciója kerül részletesebben kidolgozásra. 

Átfogó, az ásványvagyon-gazdálkodás minden elemét érintő hosszú távú stratégia kidolgozása azonban 

még nem valósult meg. Az érckutatási tevékenység jelentősen visszaszorult, gyakorlatilag meg is szűnt 

az ország területén. Ezzel párhuzamosan jelentősen csökken annak a lehetősége is, hogy az ismert fémes 
nyersanyagvagyon a hazai gazdasági növekedés és iparfejlesztés alapjául szolgálhasson. A vizsgált 

időszakban a nemfémes ásványi nyersanyagok nyilvántartott földtani vagyona csak igen kis mértékben 



324 
 

nőtt, amely az ásványi nyersanyagkutatás drasztikus csökkenésével magyarázható. Ebben szerepet 

játszott, hogy az erősen szigorodó környezet-, víz- és örökség védelmi előírások miatt drasztikusan 

lecsökkent azon előfordulások száma, melyeken kitermelés folytatható. 

 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése. Ld. következő feladat. 

 Az évente képződő hulladék mennyisége folyamatosan csökkenjen. A hulladékképződés megelőzése, 

illetve csökkentése a hulladékról szóló törvényben meghatározott hulladékhierarchiára hivatkozva az 

FM folyamatos feladata. Az FM ajánlásokat dolgozott ki a vállalati társadalmi felelősségvállalás 

környezeti szempontjainak érvényesítésére. A dokumentum a vállalatok számára 

hulladékgazdálkodással kapcsolatban is tartalmaz ajánlásokat. Az ajánlások elkészítése a vállalati 

társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos prioritásokról és Cselekvési Tervről szóló 1201/2015. (IV. 

9.) Korm. határozaton alapul. A Herman Ottó Intézet a Ht. végrehajtási rendeleteinek, illetve egyes 

tervezetek módosításának szakmai véleményezését végezte el, valamint a Ht. egyes végrehajtási 

rendeleteit megalapozó nemzetközi kutatómunka keretében döntés-előkészítő tanulmányokat, 

munkaanyagokat készített. E feladattal összefüggésben az építési és bontási hulladékkal kapcsolatos 

nemzetközi gyakorlatok felkutatásáról, továbbá a kezelését követő termék felhasználására, valamint 

tagállami jogi és gazdasági eszközök felkutatásáról szóló „Építési és bontási hulladékok helye a 

körforgásos gazdaságban - nemzetközi és hazai gyakorlatok elemzése” c. tanulmány készült el. Szintén 

az Intézet készítette el „Az egyes hulladékáramok helye a körforgásos gazdaságban – Bányászati 

hulladékok” c. munkaanyagot is, amelyben elemezték a bányászati hulladékok aktuális hazai helyzetét, 

a bányászati hulladékok környezetvédelmi jogszabályi hátterét, összefoglalták bányászati hulladékok 

hasznosítási lehetőségeit és technológiáit valamint a hasznosítását gátló tényezőket. Az Intézet 

elvégezte a hulladékkezelő létesítmények (válogatómű, átrakó állomás, komposztáló, hulladékégetők, 

hulladéklerakók) hiánytalan, naprakész adatbázisát. A Herman Ottó Intézet elkészítette „A települési 

hulladék energetikai hasznosítása koncepciót” a minisztériummal és az érintett ipari képviselők 

bevonásával.  

 A képződő hulladék hasznosulása növekedjen, az újrafelhasználási célú hasznosítás részarányával 

együtt. A szelektív hulladékgyűjtés arányának és kiterjesztésének növelése. A 2055/2013. (XII. 31.) 

Kormányhatározattal kihirdetett Országos Hulladékgazdálkodási Terv (továbbiakban: OHT) 

meghatározza a 2014-2020 között elérendő célokat és a szükséges intézkedéseket. Az OHT részét 

képező az Országos Megelőzési Program (továbbiakban: OMP) a hulladékképződés megelőzésével 

kapcsolatos célkitűzéseket és intézkedéseket tartalmazza. 2015. január 1-jével a Ht. bevezette az 

elkülönített gyűjtés kötelezettségét a települési papír, üveg-, műanyag és fémhulladék vonatkozásában. 

Mindemellett a 2008/98/EK Hulladék Keretirányelv előírásán túl hazánk egyúttal a zöldhulladék 

elkülönített gyűjtését is bevezette. Hazánk az elkülönített hulladékgyűjtésen belül a házhoz menő 

rendszert preferálja. A 2016. december 31-ig az FM háttérintézményeként működő Országos 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság 

(OKTF NHI) a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 

szerinti jogszabályi kötelezettségének eleget téve a hulladékgazdálkodási feladatok támogatására 

rendelkezésre álló összeg legalább 7%-át a lakosság környezettudatos nevelésére fordította. Az OKTF 

NHI évente több alkalommal szervezett hulladékgyűjtési akciónapokat, országos kampányokat, 

rendezvényeket, továbbképzéseket azzal a céllal, hogy ösztönözze a lakosságot a háztartásukban és az 

intézményekben a képződő hulladékok elkülönített gyűjtésére. A házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés kötelező bevezetése a papír-, fém-, és műanyaghulladék tekintetében jelentős 

eredményeket hozott, az előzetes adatok alapján átlagosan mintegy 50%-kal növekedett a hasznosítható 

hulladékok mennyisége. A KEHOP 3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos 

fejlesztések címet viselő tengelyének 1. specifikus célkitűzése kifejezetten az elkülönített 

hulladékgyűjtés kialakítására, illetve fejlesztésére irányul. 

 A maradék hulladék ártalmatlanításához szükséges kapacitások – egyes speciális technológiát igénylő 

hulladékok kivételével – az ország határain belül álljanak rendelkezésre. Az FM 2015 decemberében 

„Települési hulladékok energetikai hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata” címmel tanulmányt készített, 

amely egyebek mellett vizsgálta a települési hulladékok energetikai hasznosításának a távhő ellátásban 

betölthető szerepét is. A dokumentummal kapcsolatban még nem született kormánydöntés. A 

hulladékok energetikai hasznosításával kapcsolatos fejlesztések megjelentek a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról 
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szóló 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozatban. A határozat nevesíti egy új hulladék-hasznosító és 

iszapégető erőműhöz kapcsolódó fejlesztéseket, valamint a távfűtéshez kapcsolódó fejlesztéseket, 

rekonstrukciókat. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről kormányrendelet készült, amely biztosítja a hulladékká vált berendezések 

visszagyűjtését. Ennek megfelelően az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozása a lakosok 

részére 2015. január 1-jétől biztosítja, hogy a visszavitt hulladékért cserébe ellenértéket kapjanak.  

 A csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése. A szakterület elsődleges célkitűzése az 

csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv kötelezettségeinek teljesítése. 

Ennek érdekében az üveghulladék anyagában történő hasznosításának ösztönzése és támogatása a 

szelektív visszagyűjtés kiterjesztésével elengedhetetlen és sürgető feladat. 2016 végére elkészült a 

csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 

Korm. rendelet módosítása. A módosítás tisztázza a kötelezettek körét, továbbá az adatszolgáltatási 

kötelezettség megtételének módját. A 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok 

felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosítását az Európai Parlament és a Tanács 2015. 

április 29-én fogadta el (2015/720/EU irányelv). Az irányelv előírásai szerint a tagországoknak 

intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a műanyag zacskók felhasználási szintjét jelentősen 

csökkentsék. Magyarország már évekkel megelőzte az irányelv által megfogalmazott célokat – a 

termékdíj szabályozás 2011. évi módosításának köszönhetően –, azonban a 2025. évre előírt irányszám 

eléréséhez további intézkedések szükségesek, amelyben nagy szerepet kell, hogy kapjon a lakossági 

tájékoztatás és szemléletformálás is. 

 A hulladék- és üvegházgáz-kibocsátás csökkentése során kulcsfontosságú az ipari szimbiózis 

lehetőségeinek feltárása és támogatása. Ez azt jelenti, hogy az egyik folyamat mellékterméke a másik 

folyamat alapanyaga, vagy energiaszolgáltatója lehet, így csökkentve az energiaigényt, a hulladék- és 
melléktermék-képzést. Mindez nem csökkenti közvetlenül az ÜHG-kibocsátást, de nemzetgazdasági 

szinten nagyobb termelési értéket eredményez nem, vagy alig növekvő kibocsátás mellett, így a kevésbé 
hatékony technológiák szerepe, termelése csökkenthető. 2016 márciusában indult el az Interreg program 

keretén belül a TRIS (Transition regions towards Industrial Symbiosys) elnevezésű projekt, amelynek 

központi témája az ipari szimbiózis, ezen belül is a körforgásos gazdaság célkitűzéseinek megvalósítása. 

 A bekövetkezett katasztrófák következményeinek hatékony enyhítése, elhárítása, a veszélyes anyagok 

káros hatásainak kezelése, a sugárbiztonság megteremtése, kármentesítés. Az Országos Környezeti 

Kármentesítési Program (továbbiakban: OKKP) Magyarország egyik legjelentősebb hosszú távú 

fejlesztési programja, ami az elmúlt évszázad intenzív iparosításából hátrahagyott környezeti károk 

országos felmérése, azonosítása és ütemezett felszámolása révén lehetőséget teremt a sérült, károsodott 

környezet újrahasznosításával további nemzetgazdasági fejlesztések megvalósítására, egyben a lakosság 

egészségének megóvására, a stratégiai jelentőségű víz és talajkészletünk jó állapotának megőrzésére. A 

2014- 2016. években az OKKP 14 db alprogramjában közel 75 helyszínen folyt kármentesítési 

tevékenység (tényfeltárás, műszaki beavatkozás, monitoring) összesen 43,2 Milliárd Ft költségvetési 

forrás felhasználásával. A KEOP 2.4.0. konstrukciójában lehetett a szennyezett területek 

kármentesítésére állami szereplőknek pályázni, illetve a KEOP 2.4.0/B konstrukcióban azok az 

önkormányzatok nyújthattak be pályázatot, ahol a kommunális hulladéklerakók okozta környezeti kár 

felszámolása szükséges. A konstrukció keretében huszonhárom szennyezett területen történt 

kármentesítési beavatkozás. A 23 megvalósított projekt keretében összesen 39,3 Mrd Ft értékben történt 

kármentesítési beavatkozás. Az állami felelősségi körben elvégzendő kármentesítési feladatokra a 2014-

2020-as uniós finanszírozási programozásban a KEHOP 3.3.0. prioritási tengelyén 21,44 Mrd Ft, a 

KEHOP 3.3.1. prioritás tengelyén 4,46 Mrd Ft és a kármentesítési feladatokat is tartalmazó TOP 2.1.1.-

15. prioritásban a barnamezős területek fejlesztésére 22,054 Mrd Ft áll rendelkezésre. 2016. május 30-ra 

befejeződött a Balmazújváros László-tanyai veszélyes hulladéktároló kármentesítése, közel 2700 tonna 

veszélyes hulladék elszállítása és ártalmatlanítása a Kormány által határozatban elkülönített 400 millió 

Ft-os keretből. A Budapest XVIII. kerület területén található Cséry-telep (volt hulladékhasznosító 

üzem) rekultivációjára az FM fejezet költségvetésében jóváhagyott összesen forrás hozzájárult a 

potenciálisan érintett ingatlanok környezetében a szennyezett terület földtani közeg és felszínalatti víz 

szennyezettségének lehatárolásához. Az OKKP alprogramjaiban 2016-ban 12,5 Mrd Ft értékű állami 

feladat került tervezésre.  
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 Vállalkozások környezettechnológiai és környezeti innovációs tevékenységének és környezetközpontú 

fejlesztéseinek támogatása. 2012 óta működik a http://kornyezettechnologia.kormany.hu honlap a 

környezet-technológiában és az öko-innovációban érintettek számára. A honlap fő célkitűzése a 

környezettechnológia területén dolgozó kutatók, fejlesztők, beruházók rendszeres tájékoztatása a 

szakmai kezdeményezésekről, eseményekről, pályázati lehetőségekről. Fő cél, hogy a kapcsolódó 

információk egy helyen legyenek elérhetőek a jobb és gyorsabb tájékozódás érdekében, ezzel is segítve 

a 2011–2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 

célkitűzéseinek megvalósítását. Az I. Ökoinnovációs konferencia az Ökoindustria szakkiállítás 

kapcsolódó eseményeként 2015. október 15-én került megrendezésre Budapesten az FM szervezésében. 

A konferencia fő célkitűzése az volt, hogy a magyar vállalkozások információt kapjanak az aktuális 

uniós és hazai pályázati, támogatási lehetőségekről, az uniós kezdeményezésekről, várható szakmai 

irányvonalakról.  

 A határokon átnyúló környezetvédelmi problémák esetében ösztönözni szükséges a tematikus határon 

átnyúló együttműködések alkalmazását. A feladatot támogatják és jelentős mértékben lefedik a 3.1.3.8 

Határ menti és határon átnyúló fejlesztések fejezetben bemutatott fejlesztések. 

 A biológiai és táji sokféleség megőrzésének és helyreállításának elősegítése a védett természeti 

területeken belül és kívül. A feladat kapcsán módosultak illetve új jogszabályok lettek elfogadva: kb. 

830 hektárral bővül a védett természeti területek kiterjedése. A védett, a védelemre szoruló, illetve 

közösségi jelentőségű fajok természetvédelmi helyzetének javítása érdekében módosult a 13/2001. (V. 

9.) KöM rendelet (66/2015. (X. 26.) FM rendelet), továbbá a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

(441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet). A KEHOP, a Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések 

céljainak elérését szolgáló 4. prioritás tengelyének forrásából 2016-ban elkezdődött "A közösségi 

jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU biológiai 

sokféleség stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai 

vizsgálatok" című központi projekt ennek a feladatnak a végrehajtását is elősegíti. A „Tájképvédelmi 

szempontból kiemelten kezelendő terület” övezet bevezetése szintén támogatja ezt a feladatot, 

amennyiben a megyei és települési önkormányzatoknak teremt szabályozási lehetőséget a tájképvédelmi 

szempontból védelemre érdemes területeik védelméhez. A KEOP-ból és más Európai Uniós 

finanszírozású keretekből (pl. LIFE) számos, kifejezetten fajmegőrzési jellegű projekt is folyt. 

Kiemelendő ezek közül, hogy a beavatkozásoknak köszönhetően a Borsodi Mezőség TK és a Hevesi 

Füves Puszták TK teljes területén, továbbá a Hortobágyi Nemzeti Park jelentős részén sikerült 

felszámolni a szabadvezetékek mentén történő madárpusztulást. A 10 éves erdészeti üzemtervezési 

ciklus keretében 2015-ben újabb 15 erdőkörzet 10 éves üzemtervébe épültek be az érintett erdők védett 

és közösségi jelentőségű fajainak megőrzéséhez szükséges legfontosabb intézkedések. Az Országos 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatába, a Kvassay Jenő Tervbe és az Árvízkockázat-kezelési 

Tervbe is beépültek az élőhely- és fajvédelmi szempontok. Folytatódott a már korábban elfogadott 

fajmegőrzési tervek (25 állatfaj és 20 növényfaj) végrehajtása. Ennek keretében sikerült elérni, hogy a 

déli határzár építése során, a fokozottan védett, a világon egyedül a magyar-szerb határvidéken élő 

délvidéki földikutya állományát is sikerült megőrizni a nemzetbiztonsági érdek sérelme nélkül. 

 A biológiai és táji sokféleség fenntartható használata, ex-situ védelmének megerősítése (génbank). 

2014-ben elkészült "A magyarországi natúrparkok szakmai koncepciója. Szakmai és szervezeti-

működési keretek meghatározása" című dokumentum, majd 2015-ben, „A magyarországi natúrparkok 

fejlesztési koncepciója 2015-2030” című dokumentum. A koncepció célja, hogy a névhasználati címmel 

rendelkező natúrparkok, továbbá a jövőben a natúrparki névhasználati cím megszerzését tervező 

szervezetek számára olyan fejlesztési irányokat, ajánlásokat fogalmazzon meg, amelyek összhangban 

vannak a természet- és kulturálisörökség-védelmi, valamint a vidékfejlesztési prioritásokkal, továbbá 

javaslatokat tegyen a szükséges eszközrendszerre, a humán és pénzügyi erőforrásokra. 2015. április 15-

én a Körösök Völgye Natúrpark, már ezen irányelvek mentén kapta meg a natúrparki cím használatához 

való hozzájárulást. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága és az FM 2016 elején létrehozta a Magyar 

Geopark bizottságot. A Bizottság feladata támogatni és szakmailag kontrolálni a meglévő geoparkok 

működését, elősegíteni új geoparkok létrejöttét, és kapcsolatot tart az UNESCO Globális Geopark 

(IGGP) szervezetével. A mezőgazdaság sokszínűségének megőrzése érdekében az FM a Kormány 

programjával összhangban nagy hangsúlyt fektetett a hazai génbank hálózat rendszerének 
helyreállítására. A tápiószelei Növényi Diverzitás Központ (NöDiK) és a gödöllői Haszonállat-

génmegőrzési Központ (HáGK) látja el a hazai növényi, illetve állati genetikai erőforrások védelmével 

http://kornyezettechnologia.kormany.hu/
http://okoindustria.hu/
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kapcsolatos koordinációs, valamint egy új magyar génmegőrzési hálózat kialakításával kapcsolatos 

feladatokat. Állami génmegőrzési feladatokat ellátó szervezetek támogatására 2014-ben 98,8 millió Ft, 

2015-ben 93,8 millió Ft, 2016-ban 91,8 millió Ft állt rendelkezésre nemzeti forrásból. A támogatás fő 

célja a mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi biológiai alapjainak, genetikai 

anyagainak megőrzése, fenntartása és fejlesztése, továbbá az állatlétszám szerint kritikus, vagy súlyosan 

veszélyeztetett rég honosult haszonállatfajták, valamint védett őshonos mezőgazdasági állatfajták 

génmentésének és megőrzésének elősegítése. 2014-2016 között megtörtént 25 Magas Természeti Értékű 

Terület (MTÉT) MePAR-blokk szintű felülvizsgálata, mellyel párhuzamosan 3 új MTÉT (Fertő, 

Jászság, Tiszavölgy) kijelölése és Miniszterelnökség általi elfogadtatása is megtörtént. A 28 MTÉT 

összesen így ~1 millió hektár támogatható területen biztosítja a VP agrár-környezetgazdálkodási 

kifizetések intézkedés természetvédelmi célú vállalásainak elérhetőségét. 

 A biológiai és táji sokféleség megőrzése, mint prioritás beépítése a különböző hazai politikákba, 

tervekbe és programokba. A biológiai és táji sokféleség megőrzése, mint prioritás megjelenik az alábbi 

programokban: 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020, illetve 4. Nemzeti 

Természetvédelmi Alapterv 2015-2020 (2015), a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti 

időszakra szóló nemzeti stratégiája (2015), Nemzeti Tájstratégia 2017-2026. A biológiai és táji 

sokféleség megőrzése megjelenik a területrendezési tervekben (OTrT, BATrT, Balaton-törvény, megyei 

területrendezési tervekben, Kvassay Jenő Terv tervezetében). 

 A közbeszerzési eljárások elbírálásánál nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak a környezettudatos, 

szennyezés megelőzési technológiák és szolgáltatások. A Kormány célja, hogy kialakítsa a 

közbeszerzések egyszerű, ésszerű, korrupciómentes feltételeit, elvégezze az ehhez szükséges jogalkotási 

feladatokat, valamint irányítsa és koordinálja az állami szervek, a központi közigazgatási szervek és az 

egyéb jogi személyek közbeszerzéseit. 2014. év végén került elfogadásra az energiahatékony 

beszerzésekről szóló 1849/2014. (XII. 30.) Korm. határozat, mely a minisztériumok, a 

kormányhivatalok, a központi hivatalok és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által 

közbeszerzési eljárás keretében beszerzett eszközök és szolgáltatások során érvényesíti az 

energiahatékonyság és a fenntarthatóság szempontjait.  Az uniós jogalkotó 2014. február 26. napján új 

közbeszerzési irányelveket fogadott el, amely új közbeszerzési törvény megalkotását tette szükségessé. 

Az új közbeszerzési irányelvek - és ezáltal a 2015. november 1-jén hatályba lépett közbeszerzési 

törvény - kiemelt célja többek között a zöld közbeszerzések alkalmazásának fokozása, illetve a 

vonatkozó szabályok rugalmasabbá tétele. Az irányelvekkel való összhang biztosítása érdekében a 

közbeszerzési törvény számos a zöld közbeszerzési szempontok alkalmazását elősegítő rendelkezést 

tartalmaz. A közbeszerzési törvény lehetővé teszi az ajánlatkérők számára eljárásaik során 

környezetvédelmi szempontok figyelembe vételét különösen a szerződéses feltételek, értékelési 

szempontok meghatározása, illetve a műszaki leírás és a kizáró okok körében. Mindezek alapján a 

közbeszerzési eljárásokban lehetőség szerint figyelemmel kell lenni a környezetvédelmi szempontokra 

(így pl. adott esetben EMAS regisztrációra vagy ISO 14001 tanúsításra, EU öko-címkére vagy a 

29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet szerinti környezetbarát termék minősítésre). Az FM intézményi 

fenntarthatósági tervről szóló miniszteri utasítás (7/B/2015 (III. 30.)) külön fejezetet (4.8. fejezet) 

szentel a környezeti szempontú beszerzéseknek. A vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó – 

a továbbiakban CSR - Cselekvési Terv (1201/2015. (IV.09) Korm. határozat) 2.3.2. pontjában a 

„Kormány felhívta továbbá a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy ösztönözze az ökológiai 

rendszereken alapuló gazdaságfejlesztést szolgáló K+F+I tevékenységeket, a zöld közbeszerzéseket, 

illetve a környezeti követelmények fejlesztését a közbeszerzések területén”. Az ezzel kapcsolatos 

teljesítés a CSR-jelentés szerint a következő: „a hatályos közbeszerzési törvény is biztosítja az 

ajánlatkérők számára a környezetvédelmi szempontok figyelembevételének lehetőségét a közbeszerzési 

eljárásaik során”. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint 

a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 

kapcsolódva a fenti követelményekhez, szintén meghatároz a zöld közbeszerzésekre vonatkozó 

rendelkezéseket. A rendelet tartalmaz a fenntarthatóságra vonatkozó rendelkezéseket, így megköveteli a 

környezetvédelmi és szociális megközelítés érvényesítését a műszaki leírás körében. Rendelkezik 

továbbá arról, hogy a műszaki leírás tartalmazhatja különösen a környezetre és éghajlatra gyakorolt 

hatások szintjét. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 10. §-a értelmében a 

kormányzati szervek csak energiahatékony termékeket, szolgáltatásokat vagy építési beruházásokat 
szerezhetnek be. A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének 
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előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet kötelezővé teszi az ajánlatkérő szervezetek és 

az autóbuszos közszolgáltatók számára környezetbarát és energiahatékony járművek beszerzését.  

Vízgazdálkodás: 

 A Víz Keretirányelv szerint 2015-ig a vizek „jó állapotának” elérése. A feladat kapcsán készült el a 

Magyarország második Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (VGT2), amely a Magyarország felülvizsgált, 

2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal került 

elfogadásra és 2016.IV.7-én BM Közleményként jelent meg a Hivatalos Értesítő 14. számában. A 

tervdokumentáció a http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149 linken 

tölthető le. 2012-2015 között az első Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT1) intézkedéseit kellett 

végrehajtani, a VGT2 a 2016-2021 időszak intézkedési programját határozza meg. 

 Az EU Víz Keretirányelv intézkedési programja alapján a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás 

megteremtése, komplex vízgyűjtő-fejlesztés, a vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme (az ésszerű 
és takarékos vízhasználat elterjesztése, a vizek terhelésének csökkentése). A feladat kapcsán több 

lényeges előrelépés történt a VGT1-ben tervezett alapintézkedések végrehajtásában: Nemzeti Települési 

Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program (a továbbiakban: Szennyvíz Program), 

Ivóvízminőség-javító Program, Nitrát Irányelv végrehajtása. Program szerű kiegészítő intézkedések az 

Ivóvízbázis-védelmi Program, és az Országos Környezeti Kármentesítési Program. Az alap- és 

kiegészítő intézkedések finanszírozási hátterét lényegében a KEOP és az ÚMVP jelentette. Ugyanakkor 

a szennyvízprogram, ivóvízminőség-javító program végrehajtásának költségei részben áthúzódnak a 

VGT2 időszakára (2016-2021). A nitrát-érzékeny területek (alapintézkedés) bővítésre kerültek, az 

ország területének 70%-a nitrát-érzékeny besorolásba került, tehát jelentős, azaz 23,1%-os területi 

bővítésre került sor. A 2013. szeptember 1-jétől kijelölt nitrát-érzékeny területeken az 59/2008. (IV. 29.) 

FVM rendelet szerinti Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait 2014. szeptember 1-jétől kellett 

alkalmazni. 2015-ig a környezeti infrastruktúra rendszerek (csatornázás vagy szakszerű egyedi, ill. 

település szintű szennyvíztisztítás és -elhelyezés megoldása 2000 LE alatt, rekultiváció, ivóvízbázis-

védelem) területén a ROP és a KEOP támogatások segítségével valósultak meg beruházások. Külön 

nevesített forrás ebben az időszakban nem állt rendelkezésre hidromorfológiai intézkedésekre. Azonban 

mind a ROP-ban (települési belvízelvezetés), mind a KEOP különböző vízgazdálkodási, 

természetvédelmi támogatási konstrukcióiban megvalósultak, megvalósulhattak hidromorfológiai 

állapotot javító fejlesztések is. A projektek állapotjavító hatása jelenleg nem ítélhető meg pontosan. A 

ROP vonatkozásában csapadékvíz-gazdálkodási (vízvisszatartás, vízhasznosítás) jellegű projekt nem 

valósult meg. A KEOP-ból finanszírozott VGT hidromorfológiai intézkedést (is) tartalmazó projektek 

között vannak jó gyakorlatként, példaként szolgáló projektek is. A vízvédelmi zónarendszer kialakítása, 

területi agrár-intézkedések (erózió érzékeny területek, belvíz érzékeny területek, partmenti védősáv, 

ártéri/hullámtéri gazdálkodás a vízvédelmi puffer sávban) feladatok teljesítése a VGT1 időszaka helyett 

a VGT2 időszakára tolódott át. A VGT1-ben meghatározott jogi szabályozási intézkedések részlegesen 

valósultak meg a 2015-ös határidőre. A további jogalkotási feladatok a VGT2 végrehajtása során 

történnek meg. A VGT1 időszaka (2010-2015) alatt számos VKI szempontjából kedvező változás is 

bekövetkezett a vízhasznosítások szabályozásában, pl. az öntözési engedélyek feltételrendszerében 

(rétegvízből nem lehet öntözni, csak mikroöntözéssel, mérni kell, víztakarékos technológiát kell 

alkalmazni). A vízjogi engedélyt felül kell vizsgálni a felszíni vizeket szennyező elsőbbségi anyagok és 

egyéb specifikus szennyező anyagok környezetminőségi határértékei alapján. Az Intézkedési Program 

megvalósításában kiemelt jelentősége volt a hatósági és igazgatási feltételrendszer - személyi, tárgyi és 

pénzügyi feltételek - biztosításának. Az önkormányzati felügyeleti tevékenység szabályozása is 

szükséges volt. A VGT1 végrehajtásának ideje alatt a szervezetrendszer folyamatosan átalakult. A 

monitoring hálózat és eszközök fejlesztése, üzemeltetése terén történtek jelentős előrelépések, bár nem 

történt meg a monitoring rendszer üzemeltetési, működtetési költségeinek az intézményi 

költségvetésekben elkülönítetten történő biztosítása. Jelentős fejlesztések valósultak meg (pl. 

műszerfejlesztés), de az elmaradások felszámolására további intézményfejlesztésekre van szükség. A 

VKI végrehajtásához kapcsolódó információs rendszerek fejlesztését a KEOP uniós forrásokkal 

támogatta. Az OKIR rendszer fejlesztésre került, nyilvános, online rendszer már működik. A 

vízgazdálkodási információs rendszernél is történtek fejlesztések, az EU VKI honlap is megújult. A 

VKI végrehajtásához szükséges, megfelelő adatbázisrendszer kialakítása még várat magára. A 

víziközmű-szolgáltatásoknál előrelépést jelentett a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

megjelenése, amely a díjképzést a VKI költségmegtérülési elvei alapján szabályozza. A mezőgazdasági 

http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149
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vízszolgáltatásnál a VGT1-ben javasolt költség-elszámolási és árképzési szabályozás megvalósult 2014-

ben. A VGT1-ben megfogalmazott K+F programra célzottan nem irányítottak forrásokat, de az 

egyetemek, gazdasági szereplők, civil szervezetek mégis számos esetben valósítottak meg VKI 

szempontból kifejezetten előnyös, innovatív fejlesztéseket, kutatásokat. Ezek eredményei - hatékony 

K+F koordináció hiányában - véletlenszerűen terjednek el. A szemléletformálás terén előrelépés, hogy 

az egyetemi, főiskolai oktatásban megjelent a VGT. A 2007-2013 között megvalósult környezeti 

projektek jelentős része tartalmazott szemléletformálás-elemet, ezen kívül célzottan szemléletformálási, 

környezeti nevelési programok is zajlottak. A VKI-val kapcsolatos tervezési munkákban és 

döntéshozatali eljárásokban a társadalmi részvétel lehetőségének gyakorlati biztosítását szolgálta, hogy 

az országos-, a részvízgyűjtő-szintű- és a területi vízgazdálkodási tanácsok folyamatosan működtek az 

időszak alatt, a szabályozásnak megfelelően.  

 A támogatott projekteknél legyen kötelező feltétel a használt termálvizek energetikai hasznosítása és 

visszasajtolása. Módosult a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény a 2013. évi LXXIII. 

törvénnyel 2013.06.10-től nem kötelező a visszasajtolás: „Termálvíz kizárólag energiahasznosítás 

céljából történő kitermelésére vonatkozó létesítési engedélyben - az e törvény végrehajtására kiadott 

rendeletben meghatározott feltételek szerint - rendelkezni kell a kitermelt víz elhelyezésének módjáról.” 

2014.01.01-től a termálvíz energetikai (hőellátási) hasznosítása esetén 7,5-ről 2-re csökkent a fizetendő 

vízkészletjárulék vonatkozó szorzótényezője. A meglévő, geotermikus energia hasznosítási célú 

vízhasználatok esetében a VGT2 2021-ig a termálvizek 40%-os visszasajtolását vetíti előre országos 

szinten. A termálvizek sokkal hatékonyabb használatának ösztönzését (kaszkád, komplex, stb. 

hasznosítás) a VP támogatja. Hazai forrású támogatásként a fizetendő vízkészletjárulékból levonható a 

visszasajtoló kút beruházási költsége az 1995. évi LVII. törvény szerint. 

 Ahol indokolt és lehetséges, ivóvíz kímélő technológiák alkalmazását kell bevezetni, növelni kell a 

kinyert vizek újrahasznosítását és tisztítását, csökkentve ezzel az ivóvíz kinyerésével kapcsolatos 

mennyiségi igényeket. A feladat vonatkozásában eddig nem történt lényegi intézkedés. 

 A szennyvízkezelés alapinfrastruktúrájának fejlesztése, az elmaradó derogációs kötelezettségek 

teljesítése, az elsivatagosodás csökkentése és megelőzése a kezelt szennyvíz ismételt felhasználásával. A 

Csatlakozási Szerződés és a települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK irányelv kötelezettségei a 

Nemzeti Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program szerint teljesülnek. Mivel a 

szennyvíz-elvezetési és –tisztítási projektek derogációs határidővel érintettetek, ezért kiemelten fontos a 

folyamatos központi koordinátori feladat. 2015-ben az NFP Nonprofit Kft. felügyelete alá 58 db, majd 

később újabb 4 db KEOP szennyvízelvezetési és -tisztítási projekt megvalósítása került. 2016 I. 

negyedévben az NFP Nonprofit Kft. részére a záró projekt előrehaladási jelentések mind az 58+4 db 

KEOP projekt esetében benyújtásra kerültek, melyek benyújtása után a projekt megvalósultnak 

tekinthető. A szennyvízelvezetés és –tisztítás prioritás (KEHOP 2.2.) a 2. prioritási tengely forrásainak 

69%-ával rendelkezik az intézkedések megvalósítására, ami 268 Mrd Ft támogatást takar. A 

szennyvíziszap kezelés fejlesztésére fordított támogatási felhívás keretösszege (KEHOP 2.3) 50 Mrd Ft, 

forint, ami 13%-a a 2. prioritási tengely támogatási keretének. A szennyvízelvezetés és –tisztítás, illetve 

az ivóvízminőség-javító projektek mindegyike kiemelt projektként kerülnek nevesítésre. Az 

elsivatagosodás csökkentése és megelőzése a tisztított szennyvíz ismételt felhasználásával történhet, 

jelenleg kevés fejlesztés célozza a tisztított szennyvíz újrahasznosítását, de pozitív előrelépés, hogy a 

Kormány támogatja „ÚJ VÍZ” mintaprojektek indítását. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -

tisztítási Megvalósítási Program kétévenkénti felülvizsgálata (új típusú kötelező formanyomtatvány 

szerinti táblázatok, mellékletek, a Program szöveges változata) és erre alapozva a 25/2002. (II. 27.) 

Korm. rendelet módosítása. 2014-ben a 2012. december 31-i állapotra vonatkozóan, 2016-ban pedig a 

2014. december 31-i állapotra vonatkozóan a jóváhagyás, EU-ba kiküldés, a Korm. rendelet módosítása, 

közzététele megtörtént."Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és – elhelyezési 

projektfejlesztési koncepció készítés” (KEOP-7.9.0/12-2013-0009) projekt keretében 2015-ben 

elkészült az országos szintű szennyvíziszap hasznosítási és – elhelyezési középtávú és rövidtávú 

szakpolitikai program, valamint ezek stratégiai környezeti vizsgálata is. A Stratégia célkitűzésként 

határozza meg, hogy 2023-ig minden szennyvíztisztító telepi komposztálót fejlesszenek fel termékké 

nyilvánított komposzt előállítására alkalmas létesítménnyé, valamint javaslatot tesz a 

termékkomposztok hasznosításának pénzügyi ösztönzésére. A „Szennyvíziszap Kezelési és 

Hasznosítási Stratégiát (2018-2023)” a Kormány a 1403/2017. (VI. 28.) Korm. határozattal fogadta el. 
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 Természetközeli szennyvízkezelési módok és az egyedi kisberendezések használatának ösztönzése a 

kistelepüléseken és a gazdaságosan nem csatornázható településrészeken. A feladat azokra a 2000 LE 

szennyezőanyag-terhelés alatti településekre vonatkozik, melyeket a Szennyvízprogram nem tartalmaz. 

Az intézkedés megvalósítása a regionális operatív programokból volt finanszírozható, 2015 után a 

Vidékfejlesztési Programból támogatják ezeket a fejlesztéseket. 2015-ig 70 új önálló szennyvíztisztító 

telep létesült a ROP keretében, hasonló nagyságrendi fejlesztés várható a VP terhére 2020-ig. 

 A vízgazdálkodáson belül a vízvisszatartás, -tározás feladatán túlmenően az árvízvédelmi védőképesség 

megtartása. Az árvizek és aszályok hatásának mérséklése. Az elmúlt időszakban a vízkárok elleni 

védekezésben a kockázatkezelés, megelőzés és az alkalmazkodás került előtérbe. Elfogadásra került 

Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Terve, amely egyben foglalkozik a belvíz 

kockázatkezeléssel is. Az aszályok hatásának mérséklésére lényegében alig valósultak meg eddig 

fejlesztések, de a KEHOP, illetve a VP már számos vízgazdálkodási projektet tartalmaz. 2016 

decemberében előterjesztés készült a Kormány részére az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotására 

vonatkozó kormányhatározatra. A kormányhatározat elfogadását követően kerül sor az 

Öntözésfejlesztési Stratégia elkészítésére több tárca részvételével. Ennek részét képezi majd többek 

között a – 2014. utáni – második öntözési vízigény felmérés. Egy országos tározó program előkészítése 

érdekében 2015-ben megkezdődött a nyilvántartott tározó létesítési lehetőségek felmérése és az öntözési 

igények alapján történő elemzése a NAK, OKF, MVH bevonásával, amelynek eredményeként 447 db 

sík- és dombvidéki tározási lehetőségről készült nyilvántartás. KEHOP program keretében számos 

tározó megvalósításnak előkészítése is zajlik. A nyilvántartás pontosítása, az egyenszilárdságú 

adatbázison alapuló prioritási lista kidolgozása érdekében 2016-ban 9 db tározó tanulmányterve készült 

el. 

 A csapadékvíz elvezetés és tárolás fejlesztésének támogatása. A hazai vízgazdálkodás kiemelt célja az 

országban visszatartott vízmennyiség növelése, ennek ellenére a csapadékvíz tudatos területi 

visszatartása többnyire nem megoldott, a csapadékvíz-gazdálkodás és belvíz-gazdálkodás jó gyakorlatai 

nem terjedtek el és különösen hiányzik a szankcionálható szabályozási rendszer a különböző szintű 

rendezési terveknél. A Nemzeti Vízstratégia elfogadása részeként kormányhatározat rendelkezett a 

vonatkozó szakpolitikai háttéranyagok 2017-ben történő elkészítéséről. A TOP (2014-2020) már 

támogatja a csapadékvíz-gazdálkodást. A projekteknek már a korszerű, komplex szemlélettel kell 

műszaki megoldást tartalmazniuk. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság egy előrejelzésen alapuló 

országos aszálymonitoring rendszer kidolgozását tűzte ki célul, a vízhiány kárelhárítást a meglévő 

vízkárelhárítási védekezési rendszerbe integrálva. Ennek keretében 2016. év során kidolgozásra került 

egy új aszályindex (Hungarian Drought Index, HDI). Kiépítésre került egy, a későbbiek folyamán 

bővítendő, jelenleg 16 állomásból álló aszálymonitoring rendszer és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra. 

A számított aszályindex, illetve aktuális csapadékhiány internetes felületen 

(http://aszalymonitoring.vizugy.hu) már elérhető. A megfelelő jogszabályi módosítások után az ún. 

tartósan vízhiányos helyzet (területek és időszak) az aszályindexek alapján kerül majd meghatározásra 

vízhiány kezelő körzet szerint, amelyet a vízgazdálkodásért felelős miniszter közleményben tesz közzé. 

 Az EU 2007/60/EK Árvízi Irányelve alapján az árvízi kockázatkezelési tervek elkészítése 2015-ig. Az 

árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007. október 23-i 2007/60/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvben foglalt tagállami kötelezettség teljesítése érdekében a kormány elfogadta 

Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervét, és a vizek többletéből eredő kockázattal 

érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek 

készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet10. § (3) bekezdése alapján elrendelte 

annak Hivatalos Értesítőben történő közzétételét. Megjelent a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a 

fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a 

nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. 

(III. 14.) Korm. rendelet, mely alapján 67 folyószakaszra készült nagyvízi mederkezelési terv. A 

nagyvízi mederkezelési tervek célja az árvizek biztonságos levezetése valamint az árvízszintek 

csökkentése érdekében intézkedések megfogalmazása, a nagyvízi meder levezető képességének 

megtartása illetve javítása. Az árvízi biztonság megteremtését összefoglaló koncepció a Kvassay Jenő 

Terv Nemzeti Vízstratégia, mely a magyar vízgazdálkodás 2030-ig terjedő keretstratégiája és 2020-ig 

terjedő középtávú intézkedési terve, melyet a kormány elfogadott a 1110/2017. (III.7.) határozata 
alapján. A Tisza-völgyi Árvízvédelmi Fejlesztési Program keretében stratégiai koncepció, előzetes 

megvalósíthatósági tanulmány, továbbá elvi vízjogi engedélyes tervek készültek (KEOP-7.9.0/12-2013-

http://aszalymonitoring.vizugy.hu/dwms/
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0010). Az árvízi veszély és kockázatkezelési tervek elkészítése uniós forrásokból került megvalósításra, 

a KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001 azonosítási számú Támogatási Szerződés alapján. A Kormány 

1463/2016 (VIII.24.) határozatával módosította a Környezeti és Energia hatékonysági Operatív program 

(KEHOP) éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29) kormányhatározatot. A 

Kormányhatározat 2. sz. melléklete a KEHOP 1.1.0. projektek között nevesíti a „Az előzetes árvízi 

kockázatbecslés, a veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata ” 

projektet.  

 Az Ivóvízminőség-javító Program keretében az ivóvízellátó rendszerek rekonstrukciója. Magyarország 

az Európai Unióhoz való csatlakozáskor kötelezettséget vállalt arra, hogy a lakosság számára 

szolgáltatott ivóvízben a bór, a fluorid, a nitrit és az arzén határértéke – átmeneti időt követően – meg 

fog felelni az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelvben (a 

továbbiakban: Irányelv) meghatározott határértékeknek. A vízminőségi komponensek közül elsősorban 

a derogációs határidővel érintett komponensek tekintetében kell a vízminőségi problémák megoldását 

folytatni. Megfelelő ivóvíz-kezelési technológia kiépítésével, vagy a nem megfelelő minőségű 

ivóvízbázis kiváltásával teljesíthető az Ivóvíz Irányelv célkitűzése, figyelembe véve a hatékonysági 

kritériumokat is. A beruházások tervezésekor regionális rendszerek kialakítására kell törekedni, mivel 

azok üzemeltetése és fenntarthatósága jellemzően gazdaságosabb és biztonságosabb, mint a helyi 

rendszerek üzemeltetése. A KEHOP 2. prioritási tengelyében 124 ivóvízminőség-javító, valamint a 

projekt összevonásokat követően 101 szennyvíz-elvezetési és –tisztítási kiemelt projekt került 

nevesítésre. A projektek megvalósulásában – a szakaszolt projektek kivételével - az NFP Nonprofit Kft. 

konzorciumvezetőként vesz részt. 2016. december 31-ig az összesen 216 projektből 154 konzorciumi 

megállapodás megkötésére került sor, 137 támogatási kérelem került benyújtásra, 148 támogatói döntés 

született és 148 projekt tekintetében hatályba lépett a támogatási szerződés. Az ivóvízminőség-javító 

intézkedésekre (KEHOP 2.1.) 68 Mrd Ft támogatás biztosított. 2014-ben elkészült az emberi 

fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv 13. cikke szerinti, három naptári évre 

vonatkozó ivóvíz minőségi országjelentés a 2011–2013. évekre. 

 Támogatási program szükséges kifejezetten az ivóvíz bekötővezetékek a közintézmények és a 

lakóépületek meglévő ólom ivóvíz vezetékeinek és kapcsolódó szerelvényeinek kiváltására, az elavult 
ivóvízhálózat felújítására vonatkozóan felújítási programokat szükséges kidolgozni és támogatni. A 

KEHOP 1. Intézkedés: Ivóvízminőség-javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, más 

vízbázisra áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával 

beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések, melyekkel az ólomból készült vezetékek 

felmérése, ütemezett cseréje a cél. További fontos feladat az integráción keresztül a biztonságos, 

energia- és költséghatékony rendszerek bevezetése az ivóvíz szolgáltatási ágazatban célzott 

intézkedések végrehajtásával. A KEHOP-ból megvalósuló projektek támogatási keretösszegének 

legfeljebb 20%-a elszámolható rekonstrukciós feladatokra. A KEHOP-2.1.5. Felhívás keretében 

megvalósuló „Budapest ivóvízhálózat fejlesztése” megnevezésű projekt 27, 70 milliárd Ft támogatási 

kerettel rendelkezik, melynek keretében ólomcső bekötővezetékek cseréjére, illetve a hálózat hidraulikai 

és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása, módosítása, nagyátmérőjű vezetékek- és 

elosztóhálózat racionalizálása szerepel a műszaki tervben. A víziközművek gördülő fejlesztési terve 

részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai 

követelményeiről szóló NFM rendelet 2015. októberben került kihirdetésre. Stratégia előkészítése 

folyamatban van. A hálózati vízveszteségek csökkentése a közüzemi ivóvízellátó hálózatok 

rekonstrukciójával, víztakarékos szerelvények alkalmazásával és megfelelő üzemeltetési gyakorlattal 

érhető el. Kidolgozás alatt van a hálózatrekonstrukciós program. 

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 A szennyvíztisztító és elvezető kapacitások fejlesztése Észak- és Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon, a 

Duna-Tisza közén és a belső perifériákban. Az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtása elsősorban 

az Alföld és a Dél-Dunántúl érintett településein, valamint a meglévő ivóvízhálózatok elmaradt 
rekonstrukciós feladatainak elvégzése. Az ivóvíz ellátási hiányok felszámolásának érdekében további 

intézkedések végrehajtása. Az Ivóvízminőség-javító Program zárása elsősorban az Alföld és a Dél-

Dunántúl érintett településein, valamint a meglévő ivóvízhálózatok elmaradt rekonstrukciós 
feladatainak elvégzése. Az ivóvízellátási hiányok felszámolásának érdekében további helyi 

intézkedések végrehajtása. 
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 A szélsőséges vízgazdálkodási viszonyok (ár- és belvizek, valamint aszályok) káros hatásait fenntartható 

módon, a térségek vagy vízgyűjtők szintjén integráltan kell kezelni: az eddigi árvízi-belvízi és aszály 

elleni védekezést talaj- és belvízgazdálkodással kell felváltani. Az árvízi károk megelőzésének fontos 

eszközei az árvízi veszély és kockázati térképek, valamint a kockázatcsökkentő intézkedési tervek, a 

nagyvízi mederkezelési tervek, mert az intézkedések megvalósítása a károk mérséklését szolgálja, 

illetve a jövőbeli károkozási potenciált csökkenti. A szélsőséges vízgazdálkodási viszonyok fenntartható 

módon történő kezelése érdekében projekteket terveztünk, amelyek vízgyűjtő szinten integráltan kezelik 

a vízgazdálkodási szempontokat. A tervezett projektek összhangban vannak az EU Víz Keretirányelv 

intézkedési programja alapján a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás megteremtésére irányuló 

elvárásaival és komplex vízgyűjtő szintű fejlesztésnek minősülnek. Az országosan feltérképezett és 

működőképes drénezett területek ismerete és használata a gazdálkodók számára a területi vízkészlet-

gazdálkodást, a vízvisszatartást és a belvízelvezetést is elősegítik, ezáltal az üzemi területen a 

szélsőséges hidrometeorológiai helyzeteket rugalmasabban kezelő, kiegyensúlyozottabb vízháztartás 

biztosítását teszi lehetővé. A meliorációs területek felmérése és működésük helyreállítása, valamint a 

tározási lehetőségek felmérése és vizsgálata a fenti vízgazdálkodási területi prioritás megvalósulásához 

is hozzájárul. A VGT2 és az ÁKK is tartalmaz ide vonatkozó intézkedéseket. A KEHOP, VP 

fejlesztésekben már megjelenik az integrált vízgazdálkodási .szemlélet, 

 A természeti katasztrófáktól fenyegetett nagytérségekben, a környezeti szempontból veszélyeztetett határ 

menti térségekben integrált ágazatközi fejlesztési és rehabilitációs programok kidolgozása és 

végrehajtása. A kiemelten érzékeny karsztos térségekben a víz- és vízbázis-védelem szempontjainak 
megfelelő szennyvízkezelő és hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítése. A szervezett hulladékgyűjtés 

növelése Észak- és Dél-Alföldön, a Duna-Tisza közén és a belső perifériákon. A határ menti térségekben 

az ETE keretében valósultak meg környezetvédelmi projektek. A KEOP/KEHOP szennyvizes, illetve 

hulladékos, egyéb vízvédelmi pályázatok bírálati szempontjai között nem, vagy kis súllyal szerepelnek a 

karsztos térségek érzékenységére tekintettel lévő területi prioritási szempontok. 

 A Balaton térségében a tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, a rekultivációk elvégzése, a zöldterületek 

védelme, a Balaton-part terhelésének korlátozása, az ökológiai egyensúly megőrzése, a Balaton-felvidék 

aktív tájképvédelme, a környezeti szempontoknak megfelelő közlekedési hálózatfejlesztés. A Balaton 

vízháztartása (vízszint) stabilitása érdekében a víztározási, vízvisszatartási (esetleges vízpótlási) 
eszközök tervezésének és szükség esetén történő kivitelezése. A Balaton medrében való többlettározás 

egyik kézenfekvő eszköze a felső szabályozási szint megemelése, ami egyben jelentős tartalékot is 

képez a vízkészletben, csökkentve ezzel az alsó szabályozási érték alatti vízállások előfordulási 

valószínűségét. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az érvényes vízjogi üzemeltetési engedély 

módosítására irányuló kérelemmel Szfrvár-0452-0070/2014 ügyszámon 2014. június 18-án 

kezdeményezte két éves próbaidőre a Balaton felső szabályozási szintjének 120 cm-re történő 

megemelését a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóságnál, amelynek engedélyezése, 2016. február 18-ával 

vált jogerőssé. A próbaüzemre vonatkozó határozat két évre szól. A próbaüzem célja az új 

vízszinttartással együtt járó medertározási kapacitás növelése és az ehhez tartozó új partvonal 

szabályozási tervezési, valamint mederkezelési feladat ellátás. A partvonal szabályozási tervezés a 

tulajdoni és part-, valamint mederhasználati (területi) kérdéseket is vizsgálja majd, ahol az ökológiai 

kérdések is hangsúlyosan, a maguk összetettségében jelentkeznek. A Balaton vízgazdálkodásával és 

vízszintszabályozásával összefüggésben 2015-ben lezárult a „KEOP-7.11.0/14 - Projekt előkészítés a 

2014-2020. tervezési időszakra” tárgyú támogatási konstrukció keretében az Országos Vízügyi 

Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG) alkotta Konzorcium 

gondozásában a „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEOP-7.11.0./14-2015-0003) című 

projekt”. A projekt célja a Balaton levezető rendszerének korszerűsítése által a Sió csatorna vízlevezető 

képességének javítása. A projekt keretében tervezési és projekt-előkészítési feladatok valósultak meg a 

2014-2020 programozási időszakra. A Kormány 1861/2016.(XII.27.) számon határozatot hozott a 

Balaton térség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó 

egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról. A kormányhatározat 1. melléklet 

„4. Vízminőség és biztonság” pontja tartalmazza a vízügyi tárgyú, EU finanszírozású (KEHOP) 

tervezett fejlesztéseket és a 2. melléklet a balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, 

vízhasználatának javításához szükséges hazai forrásból megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket. A 

KEHOP forrásból megvalósuló vízügyi ágazat által megvalósítandó fejlesztések (1. melléklet 4. ponton 

belül): Balaton vízminőségi állapotát befolyásoló külső terhelések, szennyeződések csökkentése, a tó jó 

állapotának biztosításához szükséges intézkedések megvalósítása; 4,74 milliárd Ft (KEHOP-1.), Sió 
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csatorna felújítása – természetvédelmi célú beavatkozások, meder rehabilitáció, Sió-zsilip 

rekonstrukció; 12 milliárd Ft (KEHOP-1.). Egységes megfigyelő-, tájékoztatási és döntéstámogató 

rendszer fejlesztése – a 2000/60/EK irányelvhez (Víz Keretirányelv) kapcsolódóan; 1 milliárd Ft 

(KEHOP-1.). Hazai forrásból megvalósuló vízügyi fejlesztések: a balatoni vízkészlet fenntartható 

gazdálkodásának, vízhasználatának javítása, a szükséges infrastrukturális feltételek biztosításával; 41,5 

milliárd Ft. 

 A Duna-völgyben a vízi környezet fenntartása, védelme és javítása, a fenntartható vízgazdálkodást és az 

integrált közösségi vízpolitikát figyelembe véve. A Duna fő- és mellékágai közötti élő kapcsolat 

biztosítása, ökológiai rehabilitációja. A feladattal kapcsolatban 3 fontosabb projekt érdemel említést: 

KEHOP-1.3.0. konstrukcióban elfogadott projekt: „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint 

rehabilitációja” – 19,3 Mrd Ft. A projekt célja a Mosoni-Duna torkolati műtárgyának rekonstrukciója, 

amelynek eredményeként javulnak a vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételei. 

KEHOP-1.3.0. konstrukcióban elfogadott projekt: „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme, és 

vízpótlása I. ütem” – 1,92 Mrd Ft. A projekttel célja azon munkák elvégzése, amelyek eredményeként 

javulnak a vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételei. Javul a meder árvízlevezető 

képessége, és a mellékágak élővízzel történő ellátása. KEHOP-1.3.1. konstrukcióban elfogadott projekt: 

„A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és – rekonstrukció" 6,5 Mrd Ft. 

Cél a Tassi többcélú műtárgy megépítése, amely eredményeként javul a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág 

VKI szerinti állapota (Szakaszolt projekt második szakaszának megvalósítása). Tisza-völgy árvízi 

biztonságának növelése, a Tisza-völgy térségében az ökológiai egyensúly a vízhez kapcsolódó 

természeti környezet megőrzése, fenntartható vízgazdálkodás eszközeivel. Fontosak a Tisza-völgy 

térségfejlesztésében a vidékfejlesztési, tájgazdálkodási, környezet- és természetvédelmi szempontok. A 

2014-2020 közötti fejlesztési időszak kiemelt projektjeinek súlypontjában a Tisza-völgyi 

vízgazdálkodás fejlesztése áll, ezen belül az ár- és belvízvédelmet megelőző jelleggel szolgáló 

fejlesztések. 

 A Duna-Tisza közi Homokhátság vízvisszatartásának komplex rendezése, a fenntarthatóság maximális 

figyelembevétele mellett szükség szerint a vízpótlás megoldása. A Kormány az 1405/2013. (VII. 2.) 

számú határozatában a Homokhátsági vízgazdálkodás fejlesztési lehetőségeinek további vizsgálatát 

rendelte el, kifejezetten az ökológiai állapot, mint átfogó probléma kezelésének célkeresztbe 

helyezésével. A Korm. határozatban meghatározott vizsgálat eredményeként 2015 őszén véglegesített 

Stratégiai Projekt Előkészítő Dokumentáció rögzítette, hogy fő feladat a Duna-Tisza köze egyes 

összefüggő területrészein kialakult vízhiány megoldása, kezelése, valamint a belvízlevezetés, 

belvízvisszatartás rugalmasabb üzemeltetési és vízkészlet-gazdálkodási feltételeinek megteremtése. 

Prioritásnak kell tekinteni a hátság É-i és D-i gerincének regionális vízpótlását és új projekteket kellett 

kidolgozni ezekre a térségekre, melyek a korábbi projektek javaslatokkal együttesen tudják biztosítani a 

teljes Homokhátság vízgazdálkodási helyzetének szignifikáns javulását. A vizsgált időszakban a KEOP-

7.9.0/12-2013-0011 „Vízkészlet gazdálkodási projekt előkészítése a Duna–Tisza közi hátság vízhiányos 

ökológiai állapotának javítása érdekében” című 1,3 Mrd forintos KEOP projekt lebonyolítása zajlott. A 

Duna-Tisza-közi Homokhátság vízgazdálkodási fejlesztéséhez további 7 vízügyi igazgatósági szintű 

projektjavaslat kapcsolódik, melyek a Homokhátság nyereg illetve peremterületeinek vízgazdálkodására 

lennének hatással. 

Hazai fejlesztési források: 

Vízgazdálkodás 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvényben a BM fejezetében 400 millió Ft 

fejezeti kezelésű sor a „Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program” címmel 2017 

évtől kezdve áll rendelkezésre.  

Ugyanakkor a VGT2-ben előirányzott vízügyi igazgatási és hatósági többletfeladatok ellátására a 2017-

2021 közötti évekre 2017 évi költségvetésbe nem került bele, ezért az alábbi feladatok ellátására jelenleg 

még nincsen finanszírozási keret: 

o A VGT2 végrehajtása érdekében a folyamatos többletfeladatok ellátásához szükséges évenkénti 

dologi többlet-finanszírozási igény 189,0 millió Ft. 
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o A VGT2 végrehajtása érdekében szükséges fejlesztési, tervezési jellegű kiadások évenkénti dologi 

többlet-finanszírozás igénye 244,3 millió Ft. 

o a hatósági ellenőrzési feladatok ellátásához tartozó többlet igény 185,0 millió Ft 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvényben a BM fejezetében 20,5 millió Ft 

fejezeti kezelésű sor szerepelt az „Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása”címmel. Az előirányzat a 

sérülékeny üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése program végrehajtására irányult.  

A 1772/2016. (XII. 15.) Korm. határozat értelmében 2017-ben 105,0 millió Ft állt rendelkezésre a BM 

fejezetében az öntözésfejlesztési beruházások elősegítéséhez szükséges Vízkészlet-gazdálkodási Térségi 

Terv (VKGTT) elkészítéséhez. A VKGTT készült 8 vízügyi igazgatóság alföldi területére, amelyek alapján 

a következő fejlesztéspolitikai problémák merültek fel: 

o A zöldség-, gyümölcs ágazati célkitűzés a versenyképes termesztés, nemcsak a termésbiztonság. 

Az ágazat nagy hozzáadott értéket képes előállítani, de ez a mezőgazdaság egyik leginkább 

vízigényes szektora. 

o A kiépített vízpótló rendszerek, illetve ezekhez csatlakozó fejlesztési tervek, tározó program 

megvalósításával és operatív vízkészlet-gazdálkodási rendszer bevezetésével az öntözésfejlesztési 

beruházásokhoz általában elegendő vízkészletet lehet biztosítani az ellátási területeken. Ezeken a 

területeken az öntözéses gazdálkodást más tényezők akadályozzák, például a tulajdonviszonyok, 

talajvédelmi, vagy természetvédelmi szempontok, gazdaságosság stb. A költséghatékonyság 

érdekében a gravitációsan nem ellátható területeken energiahatékonysági fejlesztésekre is szükség 

van (pl. Csongrádi-duzzasztómű megépítése). 

o A vízhiányos hátsági területek (Duna-Tisza közi Hátság, Nyírség, Hajdúhát és Maros-hordalékkúp) 

rendelkezésre álló természetes vízkészlete nem elegendő a fenntartható vízgazdálkodáshoz, 

versenyképes termeléshez, ezért az országon áthaladó folyók jelentős szabad vízkészletére 

alapozottan új vízpótló rendszerek kiépítésére lenne szükség (pl. Duna-Tisza közi hátság 

vízpótlása, Nyírség-főcsatorna), amellyel kiváltható lenne a jelenlegi felszín alatti vízhasználat 

jelentős része. 

3.8.2 Klímapolitika és energiabiztonság 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 

 Az egyik kiemelt, elsődleges feladat az energiahatékonyság támogatása. A lakóépületek energetikai 

korszerűsítésére biztosított támogatások felhasználásával jelentősen javulhat a lakossági megújuló 

energia felhasználás, illetve az energia felhasználás hatékonysága, nagymértékben csökkentve ezzel a 

hazai szén-dioxid kibocsátást, ezzel hozzájárulva a hazai klímavédelmi és energiahatékonysági célok 

eléréséhez. A vállalkozások, közintézmények épületeinek energetikai korszerűsítéséhez a 2007 és 2013 

közötti EU-s költségvetési periódus során a KEOP biztosított vissza nem térítendő támogatást. Az 

energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások elterjesztése a 2014-2020 közötti új 

költségvetési periódusnak is része. Az új uniós támogatási programok közül a legfontosabb a 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program. A KEHOP mellett a Gazdasági és Innovációs 

Operatív Program (GINOP), a VEKOP és a TOP is tartalmaz energiahatékonysággal és megújuló 

energiaforrásokkal kapcsolatos támogatási intézkedéseket. Az egyes pályázati lehetőségek 

meghirdetéséhez fontos lépés volt, hogy a Kormány elfogadta a 1601/2015. (IX. 8.) Korm. határozattal 

Magyarország III. Nemzeti Energiahatékonysági cselekvési Tervét, valamint a 1073/2015. (II. 25.) 

Korm. határozattal a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát. 

 Folytatni szükséges a megújuló energiaforrások mennyiségi és szerkezeti felmérését, meg kell tervezni 
az alkalmazás menetrendjét, kapcsolódva a környezetvédelmi és az agrárfejlesztési elképzelésekhez – a 

szociálpolitikai, a foglalkoztatáspolitikai és a vidékfejlesztési szempontok figyelembevételével. Az 

elérhető legfrissebb megújuló energia statisztikai információk alapján Magyarországon a megújuló 

energiaforrások részaránya a teljes bruttó energiafogyasztásban 14,5 %. Ezzel a teljesítménnyel 2015-

ben teljesítettük a 13%-os kötelező célt és ezen felül, várhatóan 2020-ban is teljesíteni fogjuk a 14,65%-

os, önkéntesen vállalt célt is. (Forrás: EUROSTAT, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
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Hivatal) 2017. január 1-én elindításra került a 2014-2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi 

és energetikai állami támogatásokról Iránymutatás követelményeinek megfelelő megújuló zöldáram-

termelési támogatási rendszer (továbbiakban: METÁR). A METÁR rendszer összhangban áll a 

vonatkozó EU-s szabályozással, mivel a METÁR-ban a termelőknek a piacon kell értékesíteniük a 

termelt áramot, kivéve a 0,5 MW alatti névleges teljesítőképességű erőművek termelőit és a 

demonstrációs projekteket. A pályázati kiírás menetrendjét a megújuló energiaforrásból származó 

villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati 

eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 1. melléklet tartalmazza. A kiírás pontos idejét az 

energetikáért felelős miniszter határozza meg. A METÁR rendszerben pályázati úton elnyert működési 

támogatás a referencia piaci ár felett fizetett prémium. 

 Támogatni, ösztönözni kell az energiaszövetkezeteket, társulásokat, amelyek az alternatív 
energiaforrások felhasználására, a helyi okos hálózatok kiépítésére és ezek integrálására irányulnak. A 

megújuló alapú villamos energiatermelők a vonatkozó jogszabályokban támasztott feltételek teljesítése 

mellett jogosultak lehetnek működési támogatás igénybevételére. Ezek a lehetőségek az 

energiaszövetkezetek részére is nyitottak. Az okos hálózatok kiépítésére - napenergia alapú villamos 

erőművek létrehozása mellett - a TOP keretében legfeljebb 50 kW teljesítményű háztartási méretű 

kiserőmű létrehozásához lehet támogatást kapni saját felhasználás mértékéig. Jelenleg az okoshálózati 

mintaprojekt keretében (indult 2016-ban) a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. 

(MAVIR) 100%-os tulajdonában lévő Központi Okos Mérés Zrt. (KOM Zrt.) végzi azt a vizsgálatot, 

ahol a háztartási méretű kiserőművek és egy-egy ellátási körzeten belül az összes felhasználó számára 

okos mérő felszerelésével vizsgálják a rendszer optimalizációját. A mintaprojekt lezárását követően lesz 

arra szakmailag igazolt kép, hogy a valós idejű mérés milyen mértékű hálózati optimalizációt tesz 

lehetővé, illetve hogy a bevezetésnek mi a várható költsége és a haszna. Megjelent az 

energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény továbbá az ennek végrehajtásáról szóló 122/2015. 

(V.256.) Korm. rendelet. A rendelkezések kitérnek az energiahatékonyság, energia megtakarítás, 

energia audit, korszerűsítés kérdéskörére. Előírja a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési terv, 

valamint a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia készítését. A jogszabályok rögzítik a nemzeti 

energiahatékonysági célkitűzés felé tett előrelépésről szóló éves jelentések általános keretét, a fűtés és a 

hűtés hatékonysági potenciálja átfogó értékelésének kötelező tartalmi elemeit, továbbá a 

végfelhasználási energia megtakarítás mértékének csökkentésére vonatkozó szabályokat.  

 Az energetikai célú növénytermesztés, a mezőgazdasági melléktermékek energetikai célú felhasználása, 

az erdei biomasszában lévő lehetőségek további kiaknázása hangsúlyos irány lehet, főleg a 

foglalkoztatás növelése érdekében, különösképpen a hátrányos helyzetű vidéki társadalmi csoportok 
számára. Mindez azonban nem szoríthatja háttérbe az élelmiszertermelést, nem veheti át az 

erdőgazdálkodás területeit, illetve kulcsfontosságú, hogy ne alakuljanak ki monokultúrás térségek. A 

biomassza előállítása, összegyűjtése során a hosszú távú fenntarthatóság, a környezet- és 

természetvédelmi szempontok érvényesítése kiemelten fontos, mivel csak így biztosítható, a környezeti 

értékeink megőrzése. A cél, hogy a biomassza a lehetőség szerint a keletkezési helyhez közel kerüljön 

felhasználásra. A megújuló alapú energiatermelés legjelentősebb hányadát a biomassza (beleértve a 

szilárd biomasszát, a biogázt, a bioüzemanyagokat) tette ki, így egyértelmű volt a biomassza 

dominanciája a megújuló energiaforrások terén.  

 Továbbra is támogatni szükséges a lakás- és házfelújítási programokat az energiahatékonyság, energia-
megtakarítás fokozása érdekében. Támogatni szükséges az elavult ivóvízhálózat felújítására vonatkozó 

lakás- és házfelújítási programokat. A lakóépületek energetikai korszerűsítését hazai költségvetési 

forrásokból nyújtott vissza nem térítendő támogatásokkal, illetve uniós forrásokból biztosított 

visszatérítendő támogatásokkal segítjük. A lakóépületek energiahatékonyságának fejlesztésére 

rendelkezésre álló hazai források nagy részét a szén-dioxid kibocsátási egységek értékesítéséből 

származó bevételek adják. 2008 és 2013 között az ország kiotói egységeinek értékesítéséből származó 

bevételei a Zöld Beruházási Rendszer (ZBR), míg a 2013 az Európai Unió kvótakereskedelmi 

rendszeréből (EU ETS) származó bevételek egy része a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ZFR) 

keretén belül kerül felhasználásra. Ezen előirányzatok forrásai állnak rendelkezésre vissza nem térítendő 

támogatások meghirdetéséhez. A lakóépületek energiahatékonyságának fejlesztésére, valamint műszaki 

biztonságának javítására 2010 és 2014 között közel 50 Mrd forint összegű hazai költségvetési 
támogatásnak köszönhetően több mint 235 ezer család otthonában valósulhatott meg eddig 

energetikahatékonysági beruházás. A 2014 őszén útjára indított, jelenleg közel 27 Mrd forint 
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keretösszegű Otthon Melege Program keretében meghirdetett pályázati alprogramok a mai napig közel 

120 ezer háztartás energetikai korszerűsítését tette lehetővé, közel 23 Mrd forint összértékű támogatás 

felhasználásával. A 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklus vonatkozásában fontos kiemelni, hogy 

2017.02.24. napjától elérhető egy több mint 115 Mrd forintot meghaladó keretösszegű visszatérítendő 

támogatási rendszer a lakóépületek energetikai korszerűsítésére, mely termék egy 0%-os kamatozású 

kölcsön. 

 Támogatni szükséges a távhő rendszerek korszerűsítését, bővítését, újak építését. A KEHOP 5.3. 

intézkedése keretében közel 45 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésre a gazdasági 

társaságok részére távhő rendszerek korszerűsítésére, bővítésére. A támogatások keretében lehetőség 

lesz a megújuló energiaforrásokat hasznosító távfűtő rendszerek kialakítására, megújuló energiaforrásra 

való részleges vagy teljes átállítására, illetve távhőrendszer energiahatékonysági beruházások 

megvalósítására (pl.: primer hőtávvezetékek cseréje, hőközpontok szétválasztása, működést 

optimalizáló új szabályozó-, mérési adatgyűjtő- és telemechanikai és távfelügyeleti rendszerek 

beépítése). 

 Középületek energetikai célú felmérése, megtervezése, felújítása, ami az energia-hatékonyság növelése 

mellett munkahelyeket is teremtene. A KEHOP 5.2. intézkedése keretében az egyházak, a 

sportlétesítmények, a központi költségvetési szervek, valamint a fejlettebb régióban az önkormányzatok 

tulajdonában álló középületek, továbbá az állami közfeladatot ellátó nonprofit szervezetek épületeinek 

energiahatékonysági és megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló korszerűsítéseit támogatja a 

Kormány. A támogatások vissza nem térítendő támogatások, amelyeknek az összege 219,69 Mrd Ft. A 

„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 

fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című VP felhívás is hozzájárul a feladat tejesítéséhez. 

 A természetközeli területek és a zöldfelületek terhére a jellemzően beépített területek (települési táj), 
valamint azon belül a burkolt felületek növekedésének lassítása, ésszerű szinten tartása. A 

területhasználat 2009–2014 időszakban (a Nemzeti Környezetvédelmi Program III (a továbbiakban: 

NKP-3) ideje alatt) csak kis mértékben változott a 2000−2009 közti jelentős átalakuláshoz képest 

(2010-ben a gyepterületek nagymértékű csökkenése főként statisztikai módszertani váltás miatt történt). 

A területhasználat alakulását a korábbi időszakban jelentősen befolyásolta a települések (belterületbe 

vonás), az ipar, bányászat és az infrastruktúra (útépítés) terjeszkedése. Az NKP-3 (2009–2014) 

időszakában megtörtént az OTrT törvény felülvizsgálata, melynek során fontos szempont a természeti 

értékek és erőforrások védelme. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi 

LXIV. törvény 2011. évi módosítása során a takarékos területfelhasználás elősegítése érdekében két 

újszerű elem jelent meg, a területcsere és a területi mérleg. A területcsere során a városias települési 

térség és a hagyományosan vidéki települési térség területének nagysága nem változhat. A területi 

mérleg lehetővé teszi az önkormányzatok által készítendő településszerkezeti tervekben a tervezett 

eltérések (változtatások) %-os megfelelőségének ellenőrzését. A területrendezési és építésügyi 

monitoring-rendszer kiépítettsége és működése azonban nem teljes, így a területrendezési tervek, illetve 

a településrendezési eszközök érvényesüléséről, környezetre gyakorolt hatásáról, a tényleges 

területhasználat-változásokról nem állnak még rendelkezésre adatok. (Forrás: Nemzeti 

Környezetvédelmi Program 2015–2020) 

 Az éghajlatváltozás, a kedvezőtlen ökológiai és társadalmi-gazdasági hatások elleni védekezés az 

alkalmazkodóképesség javításával. Magyarországon 2016-ban átadták a Nemzeti Alkalmazkodási 

Térinformatikai Rendszert (a továbbiakban: NATéR). A NATéR segíti a változó környezeti hatásokhoz 

igazodó természeti-, társadalmi- és gazdasági alkalmazkodási döntés-előkészítést, döntéshozást és 

tervezést. Közvetlenül támogathatja a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megvalósulását, 

felülvizsgálatát és értékelését az alkalmazkodási és szemléletformálási törekvésekre vonatkozólag. A 

KEHOP alkalmazkodási és szemléletformálási célú törekvéseinek végrehajtásához, értékeléséhez is 

alapul szolgál a NATéR. 2018-ban került elfogadásra a 2. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 

amelynek része a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia is. 

 Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése a szabad talajfelszín és növényborítottság 

növelésével. A Nemzeti Erdőstratégia (2016–2030) az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 
érdekében megfogalmazza a jelenlegi erdők mennyiségének megőrzését és minőségének további 

javítását; másrészt az erdőtelepítéssel történő erdőterület növelését Magyarországon, ami az egyik 
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leghatékonyabb klímavédelmi intézkedés. A stratégia megfogalmazza, hogy az erdő légköri széndioxid 

megkötése szempontjából fontos, hogy az erdőgazdálkodás során a kitermelt faanyag mekkora hányada 

kerül tartós beépítésre, illetve a kitermelt faanyaggal mennyi fosszilis tüzelőanyag helyettesítése valósul 

meg. A klímaváltozás hatásainak mérséklését szolgálja tehát a kitermelt faanyag minél szélesebb körű, 

és többlépcsős, tartós felhasználása a fatermékek formájában, majd a fatermék életciklusának végén 

azok energetikai hasznosítása. A biomassza alapú energiatermelés felfutása ellenére sem emelkedett 

jelentősen a fakitermelési arány, 2012-ben az éves folyónövedék 59%-át vágták ki (NÉBIH).(Forrás: 

Nemzeti Erdőstratégia 2016–2030; Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015–2020) 

 Erdőgazdálkodási fejlesztés az erdőterületek, erdei vízgyűjtők vízrendezésével, az erdők vízvisszatartó 

képességének javításával. A faállománnyal borított erdőterület az elmúlt években folyamatosan 

növekedett (1 933,6 ezer hektár 2013. január 1-én (NÉBIH)), elsősorban az EU-s támogatások 

eredményeként (az erdősültség 2013. január 1-én 20,8% volt). 2009-ben hatályba lépett az erdőről, az 

erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény. Az új jogszabály célul 

tűzte ki az erdők természetes állapotának megőrzését, és az állami erdőterület meghatározott, 

fokozatosan növekvő hányadán kötelezővé tette a folyamatos erdőborítást biztosító módszerek 

alkalmazását. Ennek eredményeként az NKP-3 során nőtt a természetközeli erdőgazdálkodási módok 

alkalmazása. A vízügy a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 számú projekt keretén belül „A vízgyűjtő-

gazdálkodás korszerű gyakorlati megoldásai” címmel készített szemléletformálási segédanyagot, 

amelyben külföldi példák alapján bemutatják az erdei vízgyűjtők vízrendezés és az erdők vízvisszatartó 

képességének növelését elősegítő módszereket. 

 A klímapolitikát és az energiabiztonságot regionális szinten koordináló szervezet létrehozása. Erre 

vonatkozó kezdeményezés egyelőre nincs, de ezen irányba mutat a Kárpátok Keretegyezmény: 

306/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló 

Keretegyezmény kihirdetéséről. 

 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kockázat-megelőzés és kezelés. Az éghajlatváltozás kockázat 

megelőzésre és kezelésére az uniós jogszabályi keretek biztosítanak lehetőséget. Az Európai Parlament 

és Tanács 1303/2013/EU rendeletének 101. cikk f) pontja kimondja, hogy az uniós támogatásból 

megvalósuló nagyprojektek jóváhagyását megelőzően a nemzeti irányító hatóság biztosítja, hogy 

rendelkezésre álljon a beruházás környezeti hatásvizsgálata, figyelembe véve az éghajlatváltozás 

mérséklését és az ahhoz történő alkalmazkodás szükségleteit, valamint a katasztrófákkal szembeni 

állóképességét. A köz- és magán projektek környezeti hatásvizsgálat eljárásokkal kapcsolatos 

2014/52/EU irányelv kimondja, hogy a környezeti hatásvizsgálati eljárások során vizsgálni kell az 

üvegházhatású gázok kibocsátását, az alkalmazkodás szempontjából releváns intézkedéseket, a 

projektnek az éghajlatra gyakorolt hatását, továbbá az éghajlatváltozásnak való kitettséget. A 

2014/52/EU irányelv rendelkezéseit a tagállamoknak 2017. május 16-ig kell átültetniük. Az 

éghajlatváltozás kockázat kezelése és megelőzése érdekében az Európai Unió egy útmutatót állított 

össze, amelynek hazai adaptálása folyamatban van. 

 Szükséges a lakosság energiatudatosságának növelése, a lakossági energiatakarékos beruházások 

kivitelezésének támogatása. A KEHOP 5.4. intézkedése keretében 2 Mrd Ft vissza nem térítendő 

támogatásra lehetett pályázni, amely elsősorban a tanulókat és gyermekes családokat megmozdító 

programok támogatására irányul, amelyek felhívják a figyelmet az energia- és klímatudatos 

viselkedések előnyeire. 

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 A helyi adottságoknak megfelelően kell kialakítani a megújuló energia-termelést és felhasználást, a 

térségen belül keletkezett, jelentős potenciállal rendelkező megújuló energiaforrásokat kell 

hasznosítani. Az időjárástól függő megújuló energiák hálózati villamos-energia célú felhasználását az 
országos villamos-energiahálózat paramétereinek szabályozhatósága szerint kell optimalizálni. A 

megfelelő és ösztönző befektetői környezet biztosítása esetén a decentralizált modell terjedését a helyi 

adottságok, valamint a helyi fizetőképes kereslet fogja meghatározni. A megfelelő környezetet mi se 

mutatja jobban, mint a Háztartási Méretű Kiserőművek (a továbbiakban: HMKE) hatalmas fejlődése. A 

HMKE-k száma és beépített teljesítőképessége az elmúlt években ugrásszerűen megnövekedett: összes 

teljesítőképességük a 2008. év végén 0,4 MW volt, 2015-ben kb. 128 MW volt, míg a 2016. év végére 
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meghaladta a 164 MW-ot. A HMKE kategórián belül a napelemes kiserőművek beépített 

teljesítőképessége a többi technológiához képest meghaladja a 99%-ot (2015-ben 99,3%-a az összes 

beépített teljesítménynek). A HMKE naperőművek egyre növekvő elterjedését a bekerülési költségük 

rohamos csökkenése, a rájuk vonatkozó „szaldó elszámolás” is jelentősen segítette. 

 Területi és szektorális klíma-alkalmazkodási hatástanulmányok, hatásvizsgálatok készítése. A NATéR-

ral végzett sérülékenységvizsgálat célja annak feltárása, hogy az egyes térségek, települések mennyire 

veszélyeztetettek az éghajlatváltozás várható hatásaival szemben. A sérülékenységvizsgálat nem a 

sérülékenység abszolút mértékének megállapítására, hanem a térségek közti összehasonlíthatóság, a 

relatív területi különbségek meghatározására törekszik. A NATéR (http://nater.mfgi.hu/) regionális 

klímamodellekből származó, három időszakra (1961–1990 kontroll időszak; 2021–2050 és 2071–2100 

szcenárió időszak) vonatkozó, a klimatikus változások várható irányát és mértékét leíró projekciók, 

továbbá az egyes térségek klímaváltozással szembeni érzékenységét és alkalmazkodóképességét 

jellemző természeti, társadalmi és gazdasági adatok összesítése alapján teszi lehetővé a klímaváltozással 

szembeni sérülékenységből adódó térségi eltérések vizsgálatát. A NATéR keretében számos 

szakterületre, mint pl. a közegészségügyre, a mezőgazdaságra, az erdőgazdálkodásra, a 

vízgazdálkodásra és az ökológiai rendszerekre vonatkozóan állnak rendelkezésre származtatott adatok 

és térképi megjelenítések az egyes térségek éghajlatváltozási hatástényezőkkel szembeni 

sérülékenységéről. 

 Saját térségi energiarendszerek kialakításával az önellátó, helyben záródó rendszerek létrejöttének 

elősegítése. A helyben záródó rendszerek a szigetüzemben kialakított berendezéseket jelentik, mely 

lehet egy helyben telepített szélkerék, mint megújuló energiaforrás. Országosan a szigetüzemek 

kialakítása nem cél, de a tanyás területeken lehet gazdaságosabb megoldás egy helyben telepített 

áramforrás, mint sok kilométer hálózat megépítése.  

 Az ország alföldi részein található tanyás térségek megújuló energiaforrással történő ellátása. A 

tanyavillamosítással kapcsolatosan elsősorban a Tanyafejlesztési Programban valósulnak meg az 

előirányzott célok. VPG-7.2.1.4-16 számon a Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, 

valamint szennyvízkezelési fejlesztésekre 2016 májusi meghirdetéssel 10,2 Mrd Ft állt rendelkezésre. A 

meghirdetés módja 1305/2013/EU EP tanácsi rendelet 15. cikk (3) bekezdés szerint. 

 A klímaváltozás hatásai miatt veszélyeztetett felszíni víztestek rehabilitációjának támogatása. A Tisza 

mentén a kevés csapadék miatt hiányzó víz természetes úton rendelkezésre áll: mégpedig az árvízi 

víztöbblet formájában. Az árterek részbeni rehabilitációja és a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése 

keretében épülő árvízi tározók mérsékelhetik a vízhiányt. A tározók kialakítása lehetőséget teremthet a 

még mindig gazdag tiszai élőhelyek ökológiai vízigényének kielégítésére is. A Tisza-völgyi 

Árvízvédelmi Fejlesztési Program komplex megoldásokat javasol erre vonatkozóan. A KEOP-on belül 

megvalósuló víztől függő ökoszisztémák szükséges vízigényének kielégítését szolgáló beruházások a 

vízátvezetéshez, a vízpótlásokhoz, valamint a vízszint-szabályozásokhoz köthetők. A KEOP 

természetvédelmi célú támogatásai közül élőhely-rekonstrukció összesen 78 321 hektáron valósult meg, 

a természetvédelmi prioritásokra mintegy 39 Mrd forint állt rendelkezésre, amelynek 60%-a volt 

élőhely-rekonstrukció, ennek kb. 40%-át vizes élőhelyek fejlesztésére irányuló projektek tették ki. 27 

olyan projekt valósult meg, amely kifejezetten vizes élőhelyfejlesztési célú volt. A holtmedrek, 

mélyárterek rehabilitációra vonatkozó ökológiai szempontú műszaki követelmények kidolgozása nem 

történt meg. Holtmedreket, mélyártereket érintő EU támogatású projektek esetében a tervezés részeként 

teljesültek a műszaki és ökológiai szakmai követelmények. A klímaváltozás hatásaival szemben a 

Vízgyűjtő-Gazdálkodási Terv 2015 fogalmaz meg különböző rehabilitációs intézkedéseket a 

hidromorfológiai viszonyok javítása érdekében.  

Hazai fejlesztési források: 

Az energiahatékonysági beruházások illetve szén-dioxid kibocsájtás csökkentést eredményező beruházások 

megvalósításához támogatás biztosítása az alábbi 6 db előirányzatból történik: Energiafelhasználási 

hatékonyság javítása (ÁHT: 236355).; Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása (ÁHT: 

241045); Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat (ÁHT: 302791); Zöld Beruházási 
Rendszer végrehajtásának feladatai (ÁHT: 300657); Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 

338306); Energiahatékonyság javításának támogatása (ÁHT: 360317). Az előirányzatok felhasználásának 

http://nater.mfgi.hu/
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szabályai a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 

22/2017 (VI. 29.) NFM rendelet 1. mellékletében találhatóak. Az előirányzatokból természetesen eseti 

klímapolitikával és zöldgazdaság-fejlesztéssel kapcsolatos projektek is támogathatóak (pl.: 

szemléletformálás).  

 

3.8.3 Katasztrófavédelem 

Fejlesztéspolitikai feladatok megvalósulása: 
 
 

 Az emberi élet és vagyoni értékek magas szintű védelmét biztosító katasztrófavédelmi rendszer és 

szervezet, egységes és hatékony szabályozás létrehozása. A BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság teljes szervezeti átalakítása 2012-ben kezdődött, viszont a szervezet struktúráját érintő 

változások még 2016-ban is történtek. Az eltelt időszak fontos célja volt egy, a közbiztonsági 

rendeltetését hatékonyan betöltő, a valós társadalmi szükségletekre reagáló hivatásos rendvédelmi szerv 

létrehozása. Ennek érdekében a katasztrófavédelem kiemelt figyelmet fordított a közigazgatási 

változások követésére, az integrált, szupervízori hatósági jogalkalmazás anyagi- és eljárásjogi 

feltételeinek megteremtésére, a kockázatelemzésen és prognózison alapuló, tudatos, korszerű 

reagálóképesség biztosítására, egy céltudatos, a szakmai igényeket támogató gazdasági, logisztikai és 

informatikai rendszer létrehozására, a hivatásos állományt kiszolgáló, azt központba állító, pályára 

irányító és pályán tartó humán szolgáltató rendszer megalakítására, valamint a lakosságtájékoztatás új 

eszközökkel történő megvalósítására. A katasztrófavédelmi igazgatóságok létszámának 

racionalizálásával és egységes belső szervezeti felépítésével hatékony területi szakirányítás valósult 

meg. Az új feladat- és hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi kirendeltségek nemcsak a 

közigazgatás átszervezése során bekövetkező változásokat, de a valós társadalmi igényeket is 

rugalmasan képesek követni, teljesíteni. A járások illetékességi területéhez igazodva alakítottuk ki a 

katasztrófavédelmi megbízotti rendszert, amely biztosítja a védelmi igazgatás, a polgári védelem, 

valamint az önkormányzatok alkalmazásában álló közbiztonsági referensek feladatainak eredményes 

irányítását, a lakosságnak az első fokú hatósághoz közelítését. A 19 megyei és a fővárosi 

katasztrófavédelmi igazgatóság alárendeltségében országosan 65 katasztrófavédelmi kirendeltséget 

hoztunk létre, amelyek elsőfokú hatósági jogköröket gyakorolnak, illetve 105 hivatásos tűzoltó-

parancsnokság és 180 katasztrófavédelmi megbízott őrködik az állampolgárok élet- és 

vagyonbiztonságán. Az őrsprogram keretében immár 42 katasztrófavédelmi őrs működik országszerte. 

Ezek készenlétbe állításával jelentősen csökkentek az úgynevezett "fehér foltok", vagyis azok a 

területek, ahová a tűzoltói segítség 25 percen túl érkezik meg baj esetén. Az őrsprogram eredményeként 

az őrsök által elsődlegesen védett területeken átlagosan 13 perc alá csökkent a települések elérési ideje. 

Megteremtettük az önkéntes tűzoltó egyesületek számára az önálló beavatkozás jogszabályi feltételeit és 

melynek eredményeként 2014-2016 között összesen 39 beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület kezdte 

meg a működést, segítve ezzel a mentő tűzvédelmi lefedettség javítását.  

 Iparbiztonsági szupervizori jellegű főhatóság kiépülése, működtetése. Az új katasztrófavédelmi törvény 

hatálybalépésével megállapította és delegálta a Katasztrófavédelmi hatósághoz a törvény IV. 

fejezetének hatálya alá tartozó veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és küszöbérték alatti üzemekre 

vonatkozóan az ágazati hatósági feladatokat ellátó szervezetek hatósági ellenőrzéseinek koordinálási 

kötelezettségét. A katasztrófavédelmi hatóság a törvényi felhatalmazás alapján a veszélyes üzemek 

engedélyezésében érintett társhatóságok bevonásával tervezetten tart ellenőrzéseket, mely ellenőrzések 

lehetőséget biztosítanak a veszélyes üzemek teljes körű hatósági ellenőrzésére. Az új jogszabályi 

rendelkezések értelmében a katasztrófavédelmi hatóság látja el a társhatóságok bevonásával végrehajtott 

közös ellenőrzések tervezésével, szervezésével, előkészítésével kapcsolatos feladatokat, az érintett 

társhatóságok a saját hatáskörük keretein belül meghatározott ellenőrzési szempontrendszer szerinti 

hatósági ellenőrzés végrehajtásával közreműködnek.  

 A Kárpát-medence teljes vízgyűjtő területén egységes, a jellemző katasztrófa kockázat típusokat kezelő 

korai előrejelző és riasztó rendszer létrehozása. A feladat szorosan összefügg az „A természeti 

katasztrófáktól fenyegetett térségekben az előrejelzési, monitoring és riasztórendszerek működési 

feltételeinek biztosítása, a veszélyelemzési, kockázatértékelési módszerek bevezetése, fejlesztése, a 



340 
 

védelmi rendszerek megerősítése, a szomszédos országokkal való együtt működés erősítése.” feladattal, 

a teljesülésre vonatkozó információk részletesen kifejtve ott találhatók. 

 A polgári védelem területén valós kockázatbecslésen alapuló veszély-elhárítási tervezés és felkészülés 

elérése. A települések valós kockázaton alapuló katasztrófavédelmi osztályba sorolása alapján a 

tényleges fenyegetettségre való tekintettel kerül kialakításra az elégséges védelmi szint. A települések 

katasztrófavédelmi besorolása képezi az alapját a települési, járási, területi és központi veszély-elhárítási 

terveknek is, amelyek célja a különböző természeti, civilizációs, valamint egyéb eredetű veszélyek 

következményeinek elhárítása, csökkentése érdekében szükséges szakmai döntések támogatása. A 

települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása a települést érintő veszélyeztető hatások (természeti, 

civilizációs és egyéb eredetű veszélyek) komplex elemzése alapján legutóbb 2016-ban került 

felülvizsgálatra. A települési katasztrófavédelmi osztályba sorolások felülvizsgálatának eredményeként 

2017-ben 9 település katasztrófavédelmi veszélyeztetettsége nőtt, 6 településé pedig csökkent, ezért 

hazánkban a módosítás elfogadása után 179 település I. katasztrófavédelmi osztályba, 1325 település II. 

katasztrófavédelmi osztályba és 1673 település III. katasztrófavédelmi osztályba került, a környezeti 

változások felmérését követően tehát mindösszesen 15 település katasztrófavédelmi osztályba sorolása 

változott meg. 2014-ben kidolgoztuk a Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési 

módszertanáról és annak eredményeiről szóló jelentést és stratégiát, amely a kockázatértékelés, a 

veszélyeztető hatások mindhárom kategóriáját vizsgálja (emberi, gazdasági és környezeti, valamint 

politikai és társadalmi hatások), s amely útmutatóként szolgál a katasztrófa eseményekre vonatkozó 

forgatókönyvek azonosításával és elkészítésével, és a nemzeti kockázatértékelés és képességelemzés 

elkészítésével foglalkozó szakemberek számára. 2016-2018 között KEHOP pályázat keretein belül, az 

eddigi katasztrófa kockázati eljárási eredményekre – települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása, 

Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak eredményeiről szóló 

jelentés – építve, egy egységes kockázatértékelési, térinformatikai alapú rendszer létrehozását végezzük 

veszélyességi-kockázati térképek katalógustárának kialakításával. A 2,9 Mrd Ft összegű projekt célja 

Magyarország katasztrófa kockázati forgatókönyvei alapján, az érintett szervezetek informatikai 

rendszerének interfészes összekapcsolásával, prognosztizált és valós eseményeken alapuló statikus és 

dinamikus értékeléssel egy egységes térinformatikai alapú, on-line döntéstámogatási rendszer 

kialakítása, működtetése.  

 Önkéntes mentőszervezetek és a hivatásos szervek közötti hatékony együttműködés biztosítása, a 
tapasztalatok hasznosítása. Sikeresen megvalósítottuk a polgári védelem reformját, amelynek keretében 

az önkéntességre helyeztük a hangsúlyt. Kialakítottuk és bevezettük az önkéntes Nemzeti Minősítő 

Rendszert, amely egységes szakmai követelményeket támaszt a mentési feladatokban részt vállaló 

önkéntes mentőszervezetekkel szemben, így a kárhelyszíneken csak a minősítési követelményeknek 

megfelelő önkéntes mentőcsapatok tevékenykedhetnek. Jelenleg a központi rendeltetésű 

mentőszervezetek, területi rendeltetésű megyei mentőcsoportok, járási mentőcsoportok és települési 

mentőcsoportok több mint 18.000 fővel biztosítják a helyben történő reagálás lehetőségét, és egészítik 

ki a hivatásos katasztrófavédelmi erők képességeit. 2012-ben a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi 

Mentőszervezet „nehéz” városi kutató-mentő kategóriában, illetve az önkéntesekből álló HUSZÁR 

Önkéntes Katasztrófavédelmi Mentőszervezet „közepes” városi kutató-mentő kategóriában sikeres 

ENSZ INSARAG (Nemzetközi Kutató és Mentő Tanácsadó Csoport) minősítő vizsgát tett. Így létrejött 

két, a világon bárhol bevethető, ENSZ-minősítéssel rendelkező mentőszervezet. 2014-re 210 fősre 

bővült a HUNOR, 80 főre a HUSZÁR Mentőszervezet, amelyek 2017 májusában másodszorra is 

megszerezték ENSZ INSARAG minősítésüket. Eddig a világon Magyarországon kívül csupán két 

ország, az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság teljesítette kétszer is sikeresen az 

újraminősítést. 2013-ban területi (megyei/fővárosi) rendeltetésű mentőszervezeteket hoztunk létre, 

2014-ben járási mentőcsoportokat, 2015-től napjainkig pedig a települések valós veszélyeztetettségének 

figyelembe vételével, országszerte települési mentőcsoportokat hozunk létre. Ezen szervezetek speciális 

képességeikkel, kiváló helyismereteikkel hatékonyan egészítik ki a katasztrófavédelem szakmai 

tevékenységét. Az önkéntes szerepvállalás erősítését nemcsak az önkéntes szervezetek esetében, hanem 

a lakosság egészére kiterjedően is folytattuk. A kiterjedt védekezésben való részvételre internet alapú 

regisztrációs felület is kialakítottunk, amelynek kitöltésével bármely település lakosa önkéntesen 

jelentkezhet a katasztrófák elleni védekezésben való alkalmi részvételre a katasztrófavédelem szakmai 

irányításával. A KEHOP 1.6.0. „Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése” projekt keretein belül az 
önkéntes rendszert és a HUNOR Mentőszervezet eszköztárát is fejleszteni tudjuk: KEHOP 1.6.0. EU 

polgári védelmi komplex modulok létrehozása, fejlesztése. A 2,3 Mrd Ft összegű projekt célja egy 
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központi rendeltetésű, az ország bármely veszélyeztetett pontján bevethető, több védekezési 

képességgel rendelkező szervezet kialakítása. KEHOP 1.6.0. Önkéntes polgári védelmi szervezetek 

felszerelése és felkészítése. Az 1,5 Mrd Ft összegű projekt célja, hogy az önkéntes mentőszervezetek 

hatékonyabban tudjanak részt venni különösen a vizek kártételei elleni védekezésben a kiemelt 

veszélyeztetettségű járásokban és településeken. KEHOP 1.6.0. Személyi és beavatkozó felszerelések 

beszerzése. A 0,1 Mrd Ft összegű projektben a HUNOR hivatásos katasztrófavédelmi mentőszervezet 

részére egységes, speciális munkavégzést biztosító ruházat és egyéni védőeszköz, valamint technikai 

felszerelések (alpintechnikai készlet, gáz- és sugárzásmérő, betonvágó eszközök) kerülnek beszerzésre. 

 A katasztrófavédelem a területrendezési és fejlesztési tervezésben történő aktív részvételt célozza meg. A 

területrendezési tervek kialakításánál javasoljuk figyelembe venni a települések természeti és 

civilizációs veszélyeztetettségét. A települések valós kockázatait a katasztrófavédelmi osztályba sorolás 

eredményei mutatják, amelyet a veszélyeztető hatások várható következményeinek, az események 

bekövetkezési gyakoriságának, valamint az operatív tapasztalatok vizsgálatával alakítunk ki. A sorolási 

eredményeket minden évben felülvizsgáljuk. 

 A katasztrófavédelem egységes képzési kötelezettségeinek eleget tevő korszerű oktatóbázisának 

kialakítása. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ az országban egyedüli, akkreditált felnőttképzési 

intézményként biztosítja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek valamennyi szakterületének, így a 

tűzoltó és tűzvédelmi, a polgári védelmi, az iparbiztonsági valamint a kéményseprő-ipari szakember 

utánpótlását és tudásának folyamatos fejlesztését. A belügyminiszter által alapított tanintézet többször 

módosított alapító okirata pontosan meghatározza azt a feladatrendszert, amelyet rendeltetéséből 

adódóan országos hatáskörben kell ellátnia. Az oktatási tevékenység az MSZ EN ISO 9001:2009 

minőségbiztosítási rendszer alapján működik. Ennek alapján az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) 

szereplő képzések mellett további, több mint 40 féle tanfolyami rendszerű felkészítést is végzünk. 

Jelentős a katasztrófavédelmi szervek technikai eszközparkjának biztonságos kezelésére felkészítő 

műszaki tanfolyamok rendszere. A speciális szakfeladatok ellátására feljogosító képzések közül 

kiemelendőek a Katasztrófavédelmi Mobil Laborokban elhelyezett műszerek kezelését biztosító 

tanfolyamok, a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatok állományába beosztottak és a tűzeseteket 

követő helyszíni hatósági vizsgálatokat végzők számára szervezett tanfolyamok. A hatósági feladatok 

ellátására szolgál a veszélyes áru közúti (ADR), vízi (ADN), vasúti (RID) és légi (ICAO) szállítás 

ellenőreinek képzése. Fontos szerepe van az ENSZ minősítéssel rendelkező HUNOR mentőszervezet 

tagjainak felkészítésében is. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ és intézményei jelenleg 7, 

egymástól távoli objektumban működnek. A korszerű, hatékony, költségtakarékos képzések és a 

szakmai feladatok végrehajtása érdekében szükségszerű egy új oktatási központ létrehozásának 

átgondolása. 

 A katasztrófavédelem tűzoltásra és műszaki mentésre specializált gépjárműállományának strukturális 

átalakítása, a beavatkozó képesség költséghatékony és magas szinten tartása. A gépjárműfecskendők 

vonatkozásában el kell érni a 10 éves átlagéletkort, és modernebb, korszerűen felszerelt eszközökkel 

kell rendelkezniük a hivatásos tűzoltóságoknak. Az egységes, korszerű eszközökkel történő ellátás 

érdekében a BM OKF egységesítette a járművek málhafelszereltségét, az új járművek beszerzésekor a 

legújabb fejlesztésű, legmodernebb technikai eszközök kerülnek rendszerbe. A KEHOP keretében 

lehetőség nyílik 108 db tűzoltó gépjárműfecskendő, 30 db vízszállító és 21 db erdőtüzek oltására 

alkalmas gépjármű beszerzésére. A gépjárműfecskendők beszerzésével elérhetővé válik, hogy a 

katasztrófavédelem gépjárműparkja mobilisabb, biztonságosabb járművekkel bővüljön, amelyek 

modern eszközökkel, felszerelésekkel kerülnek málházásra. 2014 és 2016 között összesen 52 db 

gépjárműfecskendő, 11 db magasból mentő gépjármű, 6 db Katasztrófavédelmi Mobil Labor-ADR 

gépjármű és 7 db Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat gépjármű került átadásra. A gépjárműpark 

további korszerűsítése érdekében 2017 és 2019 között a tervek szerint további 72 db gépjárműfecskendő 

és 9 db magasból mentő gépjármű lesz átadva. A katasztrófavédelmi eszközök folyamatos, tervszerű és 

megfelelő intenzitású fejlesztésével az alaprendeltetésből adódó feladatok maradéktalan, követelmények 

szerinti végrehajtása biztosítható. 

 Az ország teljes területi lefedettségét biztosító környezettudatos és energiatakarékos laktanya- és egyéb 

a munkakörülményeket javító beruházások végrehajtása. A 2014 évi laktanyafejlesztésben 434 millió 

Ft-os beruházással valósult meg három laktanya felújítása. Az őrs program keretében 2014-ben átadásra 

került 8 új őrs, összesen 227,6 millió Ft értékben. 2015-ben a KEOP-2012-5.6.0 jelű „Központi 
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költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című pályázat keretében a debreceni (276,68 

millió Ft) és a hajdúnánási (48,94 millió Ft) ingatlanok energetikai korszerűsítése valósult meg. 

Emellett 270,54 millió Ft értékben valósultak meg további felújítások. 2016-ban Szarvason 440 millió 

Ft-os beruházás keretében valósult meg az új tűzoltóság építése. A BM Gazdasági Helyettes 

Államtitkárság által hirdetett „Üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések 

pénzügyi támogatása” című energiaracionalizálási pályázaton az 2014-2016. közötti időszakban 91 

millió Ft értékben nyert a BM OKF támogatást és valósított meg kisebb felújításokat. A BM OKF a 

KEHOP pályázat keretén belül támogatási szerződést kötött 6 új tűzoltó őrs, 7 új tűzoltólaktanya 

megvalósítására. A beruházások teljes összege 9,15 Mrd Ft. 

 Országos, egységes logisztikai rendszer kiépítése és feltöltése. 2011. december hónapban került 

elfogadásra az Elgondolás a katasztrófavédelem logisztikai rendszerének átalakítására tárgyú 

előterjesztés. Az előterjesztés megfogalmazta a következő időszak kiemelt logisztikai feladatait és 

irányait. Ennek érdekében a 2013. évi dunai árvíz tapasztalatait felhasználva az alábbi, kiemelt 

logisztikai fejlesztések történtek, kapcsolódóan az előterjesztésben megfogalmazottakhoz: A Győr, 

Miskolc, Szolnok és Pécs városában működő Logisztikai Szolgáltató Központokkal (LSZK) 

együttműködés megkötésére került sor annak érdekében, hogy az LSZK-k folyamatos feltöltésével 

biztosítható legyen a megyei induló védekezési készletek megerősítő támogatása. Jelenleg a miskolci 

LSZK-ban 10 km árvízi mobilgát, a szolnoki LSZK-ban 853 ezer, illetve a győri LSZK-ban 500 ezer 

darab homokzsák van tárolva, illetve február 15-ig befejeződik a pécsi LSZK 500 ezer darab 

homokzsákkal történő feltöltése. 2014-2015. között a svájci-magyar egyezmény alapján 12,5 kilométer 

tömlős mobilgát került beszerzésre, alapvetően a felső-tiszai területek árvízi védelmére. 2014-ben a 

Műszaki Mentőbázisokkal rendelkező megyékbe logisztikai védekezési konténerek kerültek telepítésre. 

A 16 telepített konténer, a megyei sajátosságok figyelembevételével, a helyben tárolt indulókészletekkel 

került feltöltésre, ezáltal is rövidítve a beavatkozási és kitelepülési időt. A 2015-2016. évben a TIG 

Nonprofit Kft. végelszámolásával a volt FM háttérintézmény teljes katasztrófavédelmi célú képességei 

és anyagai a BM OKF központi logisztikai elem rendszerébe kerültek integrálásra: homokzsák-

készletek, árvízi fáklya, egyéni védőeszközök, szivattyúk, aggregátorok, sátorok, mobil és telepíthető 

sugárkapuk és környezetvédelmi munkaállomások. Jelenleg a központi logisztika valamennyi 

védekezési szempontból kiemelt anyagcsoport tekintetében rendelkezik magyarországi gyártó céggel 

lebiztosítási szerződéssel. 

 Veszélyes ipari üzemek működését, a veszélyes áruszállítás nyomon követését folyamatosan monitorozó, 

az ország teljes lefedettségét biztosító rendszerek kiépítése. Megindult az előzetes szempontok alapján 

kijelölt összesen 19 alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem körzetében az 

országos kiterjedésű meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó (Monitoring és 

Lakossági Riasztó - MoLaRi) rendszer telepítése több lépcsőben. A Projekt 9 megyét (Borsod-Abaúj-

Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg, 

Tolna, Veszprém, Zala) és a fővárost érintette, összesen 576 lakossági riasztó-tájékoztató, illetve 360 

monitoring végpont került telepítésre. Jelenleg ezzel a rendszerrel mintegy 440 ezer állampolgár 

riasztható. Napi 24 órán keresztül biztosított a lakosság riasztása, tájékoztatása a rendszer által lefedett 

területen. A BM OKF a MoLaRi rendszer kiépítésének folytatását tervezi a KEHOP pályázat keretében, 

mely alapján további 11 üzemben és az általa veszélyeztetett települések érintett területein indokolt a 

rendszer telepítése. A veszélyes áruk közúti szállításának (ADR) ellenőrzési feladatait 2002-től 

kezdődően látja el a katasztrófavédelem, amely hatáskör az évek során az önálló ellenőrzési és szankció 

alkalmazási jogkörré fejlődött. A katasztrófavédelmi feladatok 2012-ben kibővültek a vasúti és vízi 

szállítmányok, 2015-ben pedig a légi úton szállított veszélyes szállítmányok ellenőrzésével. A veszélyes 

áru szállítmányok nyomon követése az új szállítási alágazatok esetében a bejelentési kötelezettség 

bevezetésével valósult meg.  

 Polgári védelmi szervezetek (egységek és szak-alegységek) fejlesztése. A Kat. tv. 61.§ (1) bekezdése a 

hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerv vezetője részére olyan szakfeladatok ellátására képes 

központi polgári védelmi szervezet létrehozását rendeli el, amelyek különleges szakértelmet és technikai 

eszközöket igényelnek. Ezen, a társadalmi működést veszélyeztető helyzetekben felmerülő 

szakfeladatokra indokolttá vált a központi polgári védelmi szervezet alábbi egységeinek megalakítása: 

Műszaki-Munkagép Egység (3 db), Műszaki-Mentő Egység (1 db), Központi Ivóvíz Ellátó Egység (1 

db), Logisztikai Ellátó-Szállító Egység (1 db), Pszichoszociális Katasztrófavédelmi Egység (1 db). A 

központi polgári védelmi szervezet egységei az elmúlt években folyamatosan alakultak meg, legutóbb 
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műszaki-munkagép egységet alakítottunk 2016-ban. A települési polgári védelmi szervezetek 

katasztrófavédelmi egységes felkészítése érdekében évente BM OKF főigazgatói utasításban 

szabályozzuk a polgári védelmi szervezetek, a minősített önkéntes mentőszervezetek, valamint a 

közbiztonsági referensek katasztrófavédelmi felkészítésének rendjét. Az utasítás tartalmazza a polgári 

védelmi szervezetek felkészítési ütemtervének, valamint a finanszírozási ütemterv mintáját, amely 

alapján a megyei és fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságok elkészítik tárgyévi felkészítési 

ütemterveiket a hatályba lépést követő 30 napon belül. A polgári védelmi szervezetek felkészítését 

minden év december 15.napjáig kötelező elvégezni. Jelenleg közel 150 000 fő van köteles polgári 

védelmi szervezetbe beosztva. Ebből évente közel 50-60 000 fő felkészítése történik meg.  

Területi prioritások érvényesítésével összefüggő intézkedések: 

 

 A mentő-tűzvédelmi, katasztrófavédelmi lefedettség javítása, 15–20 percen belül helyszíni kiérkezés. A 

katasztrófavédelmi őrsök megjelenésével a kiérkezési idők csökkennek, valamint egy káresetet több 

irányból közelíthetünk meg, ami a beavatkozás hatékonyságát nagyban növeli. 2012. és 2013. évben a 

legkisebb pénzügyi és idő ráfordítással kialakítható őrsök kezdték meg működésüket. 2012. évben 18, 

míg 2013. évben további 15 őrs indítása történt meg (az Országház tűzvédelmi feladatainak ellátását 

2013. január 1-től az Országgyűlési Őrség látja el). 2014 és 2016. évek között összesen 10 őrs kezdte 

meg mentő tűzvédelmi feladatainak ellátását. Ezen 10 őrs működési területéhez összesen 181 település 

tartozik, ahol közel 210 ezer fő él, mintegy 4286 km
2
 területen. A kiérkezési időket vizsgálva 

megállapítható, hogy ezen 10 őrs esetében a korábbi átlag 23,6 perces kiérkezési idő átlag 12,5 percre 

csökkent. Az őrsök azon túl, hogy ellátják a mentő-tűzvédelmi tevékenységet, szervesen 

bekapcsolódnak az integrált hatósági feladatok ellátásába is. Többek között kockázatelemzést, 

lakosságtájékoztatást, felkészítést hajtanak végre, közreműködnek a különböző hatósági, illetve 

szupervízori ellenőrzéseken. A káresetek során gondoskodnak a lakosságvédelmi intézkedések 

megvalósításáról és részt vesznek a helyi védelmi igazgatási feladatok végrehajtásában is. 

 A természeti katasztrófáktól fenyegetett térségekben az előrejelzési, monitoring és riasztórendszerek 

működési feltételeinek biztosítása, a veszélyelemzési, kockázatértékelési módszerek bevezetése, 

fejlesztése, a védelmi rendszerek megerősítése, a szomszédos országokkal való együtt működés 
erősítése. Kizárólag a Kárpát-medencére vonatkozó figyelmeztető rendszerről nincs információnk. A 

METEOALARM egy meteorológiai veszélyjelző és figyelmeztető rendszer, melynek európai 

meteorológiai szolgálatok a tagjai, köztük a magyar és - Ukrajna kivételével - az összes szomszédos 

ország meteorológiai szolgálata is. A www.meteoalarm.eu oldal az egyes meteorológiai szolgálatok 

által nemzeti szinten kiadott veszélyjelzéseket és figyelmeztetéseket gyűjti össze, mely magyar nyelven 

is elérhető. A DAEWS az ICPDR-nek a Dunára és mellékfolyóira kiterjedő nemzetközi vízminőségi 

riasztási rendszere, mely közel 15 éve működik. Az információs hálózat a felvízi – alvízi országok 

közötti – Duna vízgyűjtő szinten egységesített és a jogrendbe illesztett – kommunikációs rendszerben 

valósul meg. Az elektronikus számítógépes rendszer központja Bécsben van, mely rendszerben az OVF 

a Nemzeti Riasztási Központ (PIAC-HU) szerepét tölti be. A Tisza-vízgyűjtő Automatikus 

Vízminőségi és Riasztórendszer, amely 3 mérőállomást (Hernádszurdok, Csenger, Pocsaj) és 

rendszerközpontot (Miskolc) tartalmaz, felújítása a KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú 

projekt keretében 2021-ig fog megvalósulni. 

 A környezetre veszélyt jelentő iparral rendelkező térségekben a települési védelmi intézkedési tervek 

elkészítése és végrehajtása, a katasztrófavédelmi rendszerek karbantartása és fejlesztése. A Seveso III. 

Irányelv alapján a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem esetleges veszélyeztető 

hatásai elleni védekezés érdekében a veszélyeztetett településeken külső védelmi tervet kell készíteni. A 

külső védelmi terv a települési veszély-elhárítási terv része. Jelenleg 55 településen és 12 fővárosi 

kerületet érintően készült külső védelmi terv Magyarországon. A Kat. tv. 2012. január 1-i 

hatálybalépésével a külső védelmi terv készítési kötelezettség kiterjesztésre került az alsó küszöbértékű 

veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek által veszélyeztetett településekre 

vonatkozóan. Jelenleg 9 alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó és 14 küszöbérték alatti 

üzem veszélyeztetését figyelembe véve készült külső védelmi terv. Lehetőség van a külső védelmi terv 

készítésének mellőzésére, ha a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
következményeinek értékelése alapján alaposan feltételezhető, hogy a településen nem alakulhat ki az 

http://www.meteoalarm.eu/
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egészséget és a környezetet veszélyeztető hatás. Ezen lehetőséggel élve országosan 14 felső 

küszöbértékű üzem vonatkozásában nem készült külső védelmi terv. 

 Biztonságos energiaellátás feltételeinek megteremtése, valamint az árvízvédelem határon átnyúló 

hálózatainak kialakítása. A bel- és külterületi vízrendezés feladatainak, a vízfolyások karbantartásának 
hatékonyabb szervezése, finanszírozása. Az EFAS (European Flood Awareness System (Európai Árvízi 

Figyelmeztető Rendszer) egy hidrológiai figyelmeztető rendszer, mely szintén európai szintű 

szerveződés (www.efas.eu), tagjai tipikusan a nemzeti - jelen esetben a hidrológiai - szervezetek. A 

figyelmeztető információk az EFAS-ban nem az egyes nemzeti szolgálatok által kiadott 

veszélyjelzésekből, figyelmeztetésekből kerülnek összegyűjtésre, hanem központi helyen, egységes 

modellrendszer alapján készülnek, az európai térségére vonatkozóan. Magyarországról az OVF állandó 

tagja az EFAS-nak, melyben egyes vízügyi igazgatóságok harmadik félként részt vesznek. A magyar 

vízgazdálkodás egyik legfontosabb feladata a hatékony határvízi együttműködés kialakítása a környező 

országokkal. Magyarország kétoldalú kormányközi vízügyi együttműködési megállapodással 

rendelkezik minden szomszédos országgal, Ausztriával, Szlovákiával, Ukrajnával, Romániával, 

Szerbiával, Horvátországgal és Szlovéniával. A megállapodások főbb területei a következők: az árvizek, 

aszályok megelőzése, hatásainak csökkentése, folyószabályozás; hidrológiai előrejelzés, mennyiségi és 

minőségi adatcsere; vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés, árvíz kockázat kezelési tervezés; a rendkívüli 

szennyezések határokon átnyúló hatásainak megelőzése és csökkentése; a vízkészletek fenntartható 

hasznosítása; a közös kutatási és technológiai fejlesztési tevékenység ösztönzése; ízminőség-védelem 

(mennyiség és minőség). A 7 szomszédos országgal hatályos kormányközi megállapodásoknak 

megfelelően a határ menti vízügyi együttműködési programok – a munkatervekben rögzítetteknek 

megfelelően – az érintett vízügyi szervek között minden évben megvalósultak. 
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4 A MEGYÉK ÉS BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSI FELADATAINAK 

ÉRVÉNYESÜLÉSE 

A 2014–2020 közötti európai uniós programidőszak tervezésének és forrás-felhasználásának területi 

megalapozása érdekében az OFTK alapelvei és céljai szerint a megyei önkormányzatok, valamint Budapest 

Főváros Önkormányzata 2012-ben kezdte meg a területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program 

kidolgozását. A koncepciókat megalapozó helyzetértékelés kidolgozását a kormányzat hazai 

költségvetésből (NFM), a területfejlesztési koncepció és program kidolgozását ÁROP támogatta, Budapest 

esetében az uniós támogatási források a KMOP keretéből álltak rendelkezésre. A megyei önkormányzatok 

és a Fővárosi Önkormányzat tervezését a kormányzat központi szakmai támogatással (módszertani 

útmutatók, tervezési sablonok), konzultációkkal és az elkészült tervek minőségbiztosításával segítette. A 

megalapozó helyzetértékelés 2013-ban, a megyei és fővárosi területfejlesztési koncepciók 2014 tavaszán, a 

területfejlesztési programok (stratégiai és operatív programok) 2014 ősz végén készültek el. Valamennyi 

elfogadott megyei koncepció és program célrendszere illeszkedik az OFTK szakpolitikai és területi 

céljaihoz. 

A megyei és Fővárosi területfejlesztési koncepciók és programok jelentik az alapját a TOP, illetve VEKOP 

uniós források felhasználásához kapcsolódóan készült megyei (Fővárosi, megyei jogú városi) integrált 

területi programoknak, amelyek végrehajtása TKR eljárásrend szerint történik. Az ITP tartalom a kevésbe 

fejlett régiók megyéi esetében a TOP prioritásaihoz, a főváros és Pest megye esetében a VEKOP egyes 

intézkedéseihez kapcsolódik. Az ITP-k első változata ÁROP támogatással készült el 2014-ben, 

véglegesítésükre a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóság szakmai iránymutatása mellett, 

2015-ben került sor. A megyei önkormányzatok (illetve Fővárosi Önkormányzat, megyei jogú városok 

önkormányzatai) a megyei ITP-kben rögzítik az általuk, saját hatáskörben alkalmazott területi kiválasztási 

kritériumokat, amelyek kiegészítik az IH által meghatározott kritériumokat. A megye (illetve Főváros, 

megyei jogú város) saját kritériumai megye- (illetve Főváros, megyei jogú város) specifikusak, megyénként 

eltérnek. A TOP és VEKOP források esetében a megyei önkormányzat részt vesz a döntés-előkészítésben, 

adott esetben projekt-előkészítő, projektmenedzsment feladatokat is ellát, így közvetlen kapcsolódása van a 

területi operatív programok végrehajtásához. 

A tervezési szakaszban a TOP és VEKOP forrásokhoz igazodó tematikájú ITP-k mellett a megyei 

önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat – központi iránymutatás mellett – ágazati 
részdokumentumokat is készítettek, melyek a megye ágazati operatív programok forrásaira irányuló 

potenciális fejlesztési igényeit gyűjtötte össze. A megye, illetve a Főváros területét érintő ágazati típusú 

fejlesztések megvalósítása a kormányzati szakpolitikák, illetve a tematikus operatív programok keretében 

történik.  

4.1 Bács-Kiskun megye 

A megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az integrált területi program hozzájárulása az 

OFTK célokhoz 

Bács-Kiskun megye területfejlesztési koncepciójában, területfejlesztési programjában, valamint integrált 
területi programjában meghatározott célok teljes mértékben összhangban vannak az OFTK által 

meghatározott célokkal, a koherencia részletes bemutatását a tervdokumentumok tartalmazzák. Az OFTK 

célrendszerében megjelenő valamennyi tematikus és specifikus cél megjelenik a megye területfejlesztési 

koncepciójában, programjában és a területi integrált programjában. 

Bács-Kiskun megye területfejlesztési tervdokumentumaiban a következő OFTK térkategóriákkal 
kapcsolatosan határozott meg fejlesztési célokat, szempontokat: vidéki térségek, Homokhátság, tanyás 

térségek, Bugac, hátrányos helyzetű térségek, felzárkóztatási komplex program elvi célterületét képező 

térség (komplex programmal fejlesztendő járás).  

A TOP megyei intézkedései 2014-2016 között előkészítési fázisban (tervezés, projektgenerálás, pályázat 

készítés és benyújtás) voltak, a tényleges megvalósítás 2017-ben megkezdődött. 

A megye saját hatáskörben meghatározott a TOP projektjeinek értékeléséhez kapcsolódó területi 

szempontú értékelési szempontjai illeszkednek az OFTK területpolitikai céljaihoz. Az ITP öt ilyen 

kritériumot rögzít. Az „Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz” 



346 
 

kritérium az általános célrendszeri illeszkedés elvárása, az OFTK szintjén a megyei fejlesztési irányokhoz 

kapcsolódik. A „Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez” kritérium az OFTK területi céljaihoz, 

elsődlegesen a területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés célhoz, 

valamint a területi kohézió horizontális elvéhez kapcsolódik. A „Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez” 

cél az OFTK foglalkoztatási céljaihoz illeszkedik. A „Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni 
ellenálló képesség erősítéséhez” a természeti erőforrásokat védő térszerkezet OFTK elvhez és az OFTK 

környezeti céljaihoz kapcsolódik. A „Hozzájárulás integrált fejlesztési programok megvalósításához” az 

OFTK végrehajtási elveihez illeszkedik.  

Az OFTK fejlesztési irányokkal összefüggésben tett intézkedések 

Az OFTK Bács-Kiskun megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó intézkedések 

részben a megye területfejlesztési tevékenységi keretében, részben a megyét is érintő szakpolitikai 
intézkedések keretében valósulnak meg. A szakpolitikai intézkedéseket a beszámoló 3. fejezete tartalmazza. 

A megyei ITP OFTK fejlesztési irányokhoz történő célrendszeri kapcsolódása és hozzájárulása, valamint a 

megyei önkormányzat további kapcsolódó intézkedései: 

 A megye rendkívül gyenge népességmegtartó képességének javítása az életkörülmények és életkilátások 

javításával, komplex térségi programok révén fejlesztési irányhoz az ITP1. Helyi gazdasági és 

közlekedési infrastruktúra fejlesztése kapcsolódik. 

 A klímaváltozás elleni komplex homokhátsági program végrehajtása fejlesztési irányhoz az ITP5. 

Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kapcsolódik. Az ITP kiemelt célterülete a 

Homokhátság, a klímaváltozás elleni küzdelem egyik legfontosabb hazai térsége. A klímastratégia 

kidolgozására vonatkozó KEHOP-1.2.0 pályázat ugyancsak támogatja a fejlesztési irány 

megvalósulását. A megyei önkormányzat részt vesz a 2013-ban megalakított Duna-Tisza közi 

Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács munkájában, amelynek tevékenysége e tájegység átfogó 

fejlesztésének elősegítésére irányul. 

 A komplex gazdaságfejlesztés alkalmazása, különös tekintettel a versenyképes korszerű vertikumú 

mező- és élelmiszergazdaságra, vállalkozói övezetekre, valamint tudásalapú termelő és szolgáltató 
ágazatok befogadására fejlesztési irányhoz az ITP1. Helyi gazdasági és közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése cél kapcsolódik.  

 A Minőségi környezet kialakítása, fenntartható települési infrastruktúra fejlesztése, az 
energiafelhasználás racionalizálása fejlesztési irány megvalósulását az ITP3. Vállalkozásoknak és 

lakosságnak vonzó települési környezet kialakítása, ITP4. Települési közszolgáltatások fejlesztése, 

ITP6. Leromlott városi területek rehabilitációja célok segítik. 

 A lovas-, gyógy-, rekreációs-, gasztronómiai-, vallási és történelmi hagyományőrzésen alapuló 

turizmus kiemelt fejlesztése irányt az ITP2. Kulturális és természeti értékek turisztikai hasznosítása cél 

támogatja, emellett Bács-Kiskun megye elkészítette a 2016-2020 időszakra vonatkozó 

turizmusfejlesztési tervét. 

 A humán erőforrás és a közösségfejlesztés foglalkoztatási programok, hagyományőrzés, az oktatás 

fejlesztése által. A felsőoktatási és szakképzési bázisok kiemelt fejlesztése irányhoz az ITP7. Bács-

Kiskun 2020 megyei foglalkoztatási paktum létrehozása és működtetése cél kapcsolódik.  

 A térségi kohézió megteremtése a megye európai gazdasági és társadalmi térbe való szorosabb 

integrációjával, valamint a megyén belüli és a határon átnyúló közlekedési kapcsolatok fejlesztésével 

irányhoz az ITP1. Helyi gazdasági és közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint az ITP8. Helyi 

identitás és kohézió erősítése cél kapcsolódik.  

 A határon átnyúló gazdasági és társadalmi együttműködések erősítése déli szomszédok irányába 

fejlesztési irányt támogatja a magyar-szerb IPA program (részletesen ld. a 2. fejezetben) és a Duna-

Körös-Maros-Tisza Regionális Együttműködés. 
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 A Duna-stratégia megvalósításában való aktív közreműködés fejlesztési irányt a Duna Transznacionális 

együttműködési program támogatja (részletesen ld. a 2. fejezetben), valamint a megyei önkormányzat 

által kötött társulási együttműködések is segítik. 

 Az Integrált terület- és vidékfejlesztési intézményrendszer felülvizsgálata fejlesztéspolitikai és 

szakpolitikai szinten megvalósuló feladat. 

 A Kecskemét legyen környezetileg, társadalmilag és gazdaságilag kiegyensúlyozott, fenntartható város, 

olyan minőségi települési háttér kialakításával, amely egyszerre képes előrelépést mutatni a magas 

szintű vállalkozási-, szolgáltatási- és infrastrukturális környezet kialakítása, a helyi társadalom 
képzettsége, az épített- és természeti környezet védelme, valamint a kulturális miliő formálása terén 

fejlesztési irány megvalósulása Kecskemét megyei jogú város fejlesztési feladatai között jelentkezik, 

Kecskemét ITP-je és az MVP keretében valósul meg (ld. 3. fejezet városfejlesztési alfejezetben). 

4.2 Baranya megye 

A megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az integrált területi program hozzájárulása az 
OFTK célokhoz 

A Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció kidolgozásakor kiemelt figyelmet kapott az országos szintű 

területi tervezési folyamatokhoz, tervdokumentumokhoz való illeszkedés biztosítása. A tervezési folyamat 

során leképezésre kerültek a megye területét, és tágabb térségét érintő, országos szintű fejlesztési irányok 

és szabályozási előírások. A koncepció 3.2 Külső koherencia vizsgálat fejezete 3.2.1. A célrendszer 

kapcsolata az OFTK-val pontja részletesen elemzi a koncepció célrendszere és az OFTK célrendszere 

közötti kapcsolatot. Az OFTK-ban megfogalmazott nemzeti célok mindegyikéhez kapcsolódik Baranya 

megye fejlesztésére irányuló célkitűzés. 

A Baranya Megyei Területfejlesztési Program célrendszere a koncepció célrendszeréből került levezetésre. 

E hierarchikus kapcsolat révén áttételesen biztosítva van a program és az OFTK fejlesztéspolitikai 

célkitűzései közötti kapcsolat, mely a 4.1. A területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálat 

eredményei, főbb megállapításai című fejezetben rögzítésre is került. A programban azonosított prioritások 

a koncepcióban meghatározott valamennyi átfogó és stratégiai céllal kapcsolatban vannak, így közvetett 

módon hozzájárulnak az OFTK országos és térségi szinten kitűzött fejlesztéspolitikai célok 

megvalósulásához. A megyei program a koncepció stratégiai és területi célkitűzéseihez igazodva azonosít 

prioritásokat a megye középtávú céljainak eléréséhez, és a fogalmazza meg intézkedésrendszerét. Így a 3.4. 
IV. prioritás: Az élhetőbb települések, élhetőbb közösségek kialakulását szolgáló komplex fejlesztések, 

egészségtudatosság és egészségügyi prevenció az egészséges munkaképes társadalom biztosítása érdekében 

és a kapcsolódó négy intézkedés mindegyike, valamint a 3.5. V. prioritás: A természeti erőforrások 

fenntartható használatán alapuló és klímatudatos környezetgazdálkodás feltételeinek megteremtése és a 

Környezetvédelmi kommunális infrastrukturális rendszerek fejlesztése intézkedés ad válaszokat az 

aprófalvas településstruktúra negatív hatásainak enyhítésére. Az intézkedések megvalósításához a program 

projektcsomagokat határoz meg, hozzárendelve a megvalósítást támogató operatív programokat. 

Baranya Megye Integrált Területi Programja  a területi tervezési gyakorlatnak és a területi tervek egymásra 

épülésének megfelelően a koncepció és a program célrendszerében és prioritásaiban megfogalmazott 

fejlesztéspolitikai irányokra épül, azokban foglalt fejlesztési célok elérését szolgálja. Így közvetett módon 

kapcsolódik az OFTK területpolitikai fejlesztési irányainak eléréséhez.  

Az OFTK 3.1.5.3 Jelentős társadalmi hátrányokkal, problémákkal rendelkező, kiemelt felzárkóztatást 

igénylő vidéki térségek fejlesztése pontja foglalkozik a tartósan elmaradott, periférikus helyzetű vidéki 

térségek fejlesztésének kérdésével. Baranya megye az Ormánság térség révén érintett. A koncepció 

területfejlesztési céljai között határozza meg a hátrányos helyzetű, fejletlen gazdaságú térségek komplex 

fejlesztését Baranya megye nyugati felén, az Ormánság, Szigetvár, Sásd térségében. Az OFTK 3.1.5.4 

fejezetében szereplő „Speciális vidékfejlesztési feladatot jelentő térségek fejlesztése” térségi 

területfejlesztési szempontra a megyei koncepció több stratégiai célja is reflektál. Hasonlóképpen az „A 

fejlesztési célrendszer meghatározása a megyén belül különféle sajátosságokkal rendelkező területi 

részegységekre (területi célok)” fejezet 1. Hátrányos helyzetű, fejletlen gazdaságú térségek komplex 
fejlesztése Baranya megye nyugati felén (Ormánság területe, Szigetvár, Sásd térsége), a 3. Helyi 

adottságokra, komparatív előnyökre és lehetőségekre épülő vidék- és gazdaságfejlesztés kiemelten Mohács-
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Bóly és Villány-Siklós-Harkány térségében, 4. Baranya megye horvát határ menti térsége határon átnyúló 

kapcsolatainak javítása elsősorban közlekedési, gazdasági téren című pontjai is az OFTK térségtípusaival 

összhangban fogalmaznak meg fejlesztési irányokat. A megye horvát határ menti térsége határon átnyúló 

kapcsolatainak javítása elsősorban közlekedési, gazdasági téren területi cél szintén a felzárkóztatást hivatott 

támogatni úgy a határ menti térségekben, mint a megye egésze szempontjából.  

A megye saját fejlesztéspolitikai célkitűzései eléréséhez a TOP biztosítja a források túlnyomó részét. A 

TOP-os források megyei felhasználását programozó ITP-ben, a tervezési ciklus végére elvárt fejlesztési 

eredményeket kifejező indikátorértékek meghatározásakor a megye fejlődése szempontjából kiemelten 

fontos fejlesztési területek kaptak hangsúlyt. A TOP-ban az egyes intézkedések közötti 

forrásátcsoportosítással Baranya megye nagyobb súlyt biztosított a stratégiai céljai elérését támogató 

fejlesztési projektek számára. A TOP pályázati felhívásainak területspecifikus mellékleteiben a megye 

olyan értékelési szempontrendszert dolgozott ki és juttatott el az Irányító Hatóság számára, mely a megyei 

stratégiai dokumentumokban preferált fejlesztési területek, célok elérését támogatja. A megye által a 

megyei ITP-ben meghatározott négy területi kiválasztási kritérium jól illeszkedik az OFTK céljaihoz. A 

megyei kritériumok közül az „Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz”című a tervek közötti 

összhang biztosítását támogatja. A „Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez” a Baranya központi és 

periférikus helyzetű térségei közötti különbségek mérséklése, a társadalmi felzárkózás támogatása által az 

OFTK „Többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat-fejlesztés” és „A területi különbségek 

csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés” című területi céljait egyaránt támogatja. A 

„Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez” és a „Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez” a vállalkozások 

helyzetének, betelepülésének támogatását illetve foglalkoztatási lehetőségeik bővítését célozza (OFTK 

„Versenyképes, innovatív gazdaság” specifikus célja). 

Az OFTK fejlesztési irányokkal összefüggésben tett intézkedések 

Az OFTK Baranya megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó intézkedések részben a 

megye területfejlesztési tevékenységi keretében, részben a megyét is érintő szakpolitikai intézkedések 

keretében valósulnak meg. A szakpolitikai intézkedéseket a beszámoló 3. fejezete tartalmazza. A megyei 

ITP OFTK fejlesztési irányokhoz történő célrendszeri kapcsolódása és hozzájárulása, valamint a megyei 

önkormányzat további kapcsolódó intézkedései: 

 A kedvező mező-és agrárgazdálkodásban rejlő potenciál jobb kihasználása fejlesztési irányhoz 

kapcsolódó ITP célok az 1. Helyi gazdaságok fejlesztése, 2. Tartós növekedésre képes gazdaság 

megteremtése, 5. Stratégiai erőforrások fenntartható használata. 

 A rugalmasan reagálni képes szak- és felnőttképzési rendszer fejlesztése irányt a 3. Piaci igényekre 

reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés ITP cél támogatja. 

 A foglalkoztatottak létszámának és arányának növelése, a képzetlen vagy alacsonyan képzett munkaerő 

foglalkoztatásának segítése a munkaigényes mezőgazdasági kultúrák és az erre épülő feldolgozó-ipar 

kialakításával, fejlesztésével, a táji, környezeti szempontok figyelembevételével fejlesztési irányhoz az 

ITP 2. Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése, 3. Piaci igényekre reagálni képes emberi 

erőforrás fejlesztés céljai járulnak hozzá. 

 A megye közlekedési zártságának oldása, a megyén áthaladó TEN-T közlekedési korridorok valamint 

ezek csomópontjai és a kapcsolódó hálózat fejlesztése, különös tekintettel a horvátországi, illetve 
bosznia-hercegovinai összeköttetésekre fejlesztési irányhoz a 6. Elérhetőség és mobilitás javítása, 7. 

Nagytérségi csomóponttá válás ITP célok kapcsolódnak. 

 Intermodális közlekedési csomópont és logisztikai központ kiépítése a pécsi agglomerációban, a pécsi 

befektetési és tudásövezet fejlesztése. A megyei fejlesztési pólus központi és idegenforgalmi funkcióinak 

megerősítése és a megye városainak képessé tétele az innováció befogadására fejlesztési cél 

megvalósulását a 6. Elérhetőség és mobilitás javítása, 7. Nagytérségi csomóponttá válás ITP célok 

támogatják. 

 A helyi természeti, környezeti és gazdasági erőforrásokon alapuló komplex önfenntartó fejlesztési 

programok megvalósítása (pl. Ős-Dráva Program). A fejlesztési célt az ITP 1. Helyi gazdaságok 
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fejlesztése, 5. Stratégiai erőforrások fenntartható használata céljai segítik, valamint az Ős-Dráva 

program (ld. a 3. fejezet területi céljainál). 

 Turisztikai fejlesztések: világörökségi helyszín/helyszínek, bor, kulturális, gyógy- és termálturizmus. Az 

építészeti értékek védelme, az épített örökség megőrzése fejlesztési irányt a 2. Tartós növekedésre 

képes gazdaság megteremtése ITP cél támogatja.  

 A Pécsi Tudományegyetemben rejlő lehetőségek kihasználása, a K+F tevékenység színvonalának 

jelentős emelése a minőségi oktatás, kutatás és innováció területén fejlesztési irányhoz az ITP 2. Tartós 

növekedésre képes gazdaság megteremtése célja kapcsolódik. 

4.3 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

A megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az integrált területi program hozzájárulása az 
OFTK célokhoz 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megye területfejlesztési koncepciójában, területfejlesztési programjában, 

valamint integrált területi programjában meghatározott célok teljes mértékben összhangban vannak az 

OFTK által meghatározott célokkal, a koherencia részletes bemutatását a tervdokumentumok tartalmazzák. 

Az OFTK célrendszerében megjelenő valamennyi tematikus és specifikus cél megjelenik a megye 

területfejlesztési koncepciójában, programjában és a területi integrált programjában, kivéve a hatékony 

végrehajtás, jó állam célkitűzést. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területfejlesztési tervdokumentumaiban a következő térkategóriákkal 

kapcsolatosan határozott meg fejlesztési célokat, szempontokat: az ún. „Borsodi tengely” (Miskolc-

Tiszaújváros-Kazincbarcika, valamint Ózd térsége), Tokaj-Hegyalja-Zemplén térsége, Abaúj-Cserehát 

térsége, Mezőkövesd-Tiszaújváros térsége, Taktaköz térsége. 

A TOP megyei intézkedései 2014-2016 között előkészítési fázisban (tervezés, projektgenerálás, pályázat 

készítés és benyújtás) voltak, a tényleges megvalósítás 2017-ben megkezdődött. 

A megye saját hatáskörben meghatározott a TOP projektjeinek értékeléséhez kapcsolódó területi 

szempontú értékelési szempontjai illeszkednek az OFTK területpolitikai céljaihoz. Az ITP öt ilyen 

kritériumot rögzít. Az „Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz” 

kritérium az általános célrendszeri illeszkedés elvárása, az OFTK szintjén a megyei fejlesztési irányokhoz 

kapcsolódik. A „Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez” kritérium az OFTK területi céljaihoz, 

elsődlegesen a gazdasági és szociális különbségek kiegyenlítése célhoz kapcsolódik. A „Hozzájárulás a 

belső társadalmi kiegyenlítődéshez” kritérium a szociális és életminőségre vonatkozó különbségek 

kiegyenlítését szolgálja. A „Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez” kritérium az OFTK 

versenyképességet erősítő céljának végrehajtásához járul hozzá. A „Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez, 

munkahely megtartáshoz” cél az OFTK foglalkoztatási céljaihoz illeszkednek.  

Az OFTK fejlesztési irányokkal összefüggésben tett intézkedések 

Az OFTK Borsod-Abaúj-Zemplén megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó 

intézkedések részben a megye területfejlesztési tevékenységi keretében, részben a megyét is érintő 

szakpolitikai intézkedések keretében valósulnak meg. A szakpolitikai intézkedéseket a beszámoló 3. fejezete 

tartalmazza. A megyei ITP OFTK fejlesztési irányokhoz történő célrendszeri kapcsolódása és 
hozzájárulása, valamint a megyei önkormányzat további kapcsolódó intézkedései: 

 A minőségi munkaerő foglalkoztatásának növelése érdekében a gazdasági potenciál bővítése, magas 

hozzáadott értékű termelő tevékenységek letelepítése. Az információs technológia fejlesztése. Speciális 

gazdasági övezetek kialakítása fejlesztési irányhoz az ITP1. gazdasági versenyképesség javítása, 

munkahelyteremtés és innovációs tevékenységek ösztönzése cél kapcsolódik. 

 A foglalkoztatás növelése, a meglévő kkv-k megerősítésével, új vállalkozások indításának és 

letelepedésének ösztönzése fejlesztési irányhoz az ITP1. gazdasági versenyképesség javítása, 
munkahelyteremtés és innovációs tevékenységek ösztönzése cél kapcsolódik.  
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 A képzetlen munkaerő foglalkoztatása korszerű, környezetbarát bányászati, energetikai 

technológiákkal, amelyek illeszkednek a fenntartható erőforrás-gazdálkodáshoz fejlesztési irányhoz az 

ITP2. a helyi társadalom munkaerő-piaci igényekhez történő alkalmazkodóképességének javítása cél, 

valamint az ITP5. az energia megújuló forrásokból történő előállításának és helyi felhasználásának 

ösztönzése cél kapcsolódik.  

 A halmozottan hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, mobilitásának elősegítése fejlesztési irány 

megvalósulását az ITP2. a helyi társadalom munkaerő-piaci igényekhez történő 

alkalmazkodóképességének javítása cél segíti. 

 A lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének és az esélyegyenlőség 

megteremtésének fejlesztése irányt az ITP2. a helyi társadalom munkaerő-piaci igényekhez történő 

alkalmazkodóképességének javítása cél támogatja. 

 A minőségi alapoktatás és a vállalati igényekre rugalmasan reagálni képes szak- és felnőttképzési 

tevékenységek továbbfejlesztése irányhoz az ITP2. a helyi társadalom munkaerő-piaci igényekhez 

történő alkalmazkodóképességének javítása cél kapcsolódik.  

 A gazdasági- és társadalmi igényekhez illeszkedő, magas színvonalú oktatási és KFI tevékenységek 

megteremtése a Miskolci Egyetemen fejlesztési irányhoz a megye területfejlesztési programjának 

„Kutatás-fejlesztés és innováció (tudástranszfer)” prioritása kapcsolódik.  

 Miskolc fejlesztése, különösen a tudásigényes, magas hozzáadott értéket képviselő tevékenységek 

telepítése (infokommunikáció, járműipar, mechatronika), a táji környezeti szempontok 

figyelembevételével fejlesztési irányhoz a megye területfejlesztési programjának „Kutatás-fejlesztés és 
innováció (tudástranszfer)” prioritása kapcsolódik. A fejlesztési feladat Miskolc megyei jogú város 

fejlesztési feladatai között is jelentkezik, Miskolc ITP-je és az MVP keretében valósul meg (ld. 3. 

fejezet városfejlesztési alfejezetben). 

 Az elővárosi kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztése Miskolcon fejlesztési irányhoz a megye 

területfejlesztési programjának „Közlekedés, a munkaerő-piaci központok elérhetőségének javítása 

(vasúti fejlesztések)” prioritása, valamint az ITP3. A munkaerő-piaci központok elérhetőségének 

javítása cél kapcsolódik. 

 A turisztikai fejlesztés (világörökség, bor-, kulturális-, gyógy- és termálturizmus) fejlesztési irányt az 

ITP4. Az egyedi természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása cél segíti. 

 A komplex, légi közlekedéssel érintett logisztikai centrum kialakítása Mezőkövesden fejlesztési 

irányhoz a megye területfejlesztési programjának „Közlekedés, a munkaerő-piaci központok 

elérhetőségének javítása (Egyéb, a térség fejlődését szolgáló közlekedési szempontú fejlesztések)” 

prioritás kapcsolódik. 

 Az integrált zöldség- és gyümölcstermesztési rendszerek kialakítása energia- és hulladékhasznosítással 

fejlesztési irányhoz a megyei területfejlesztési program „Mezőgazdasági termelés és feldolgozás, helyi 

termékek” prioritása kapcsolódik.  

 A megújuló energiaforrások hasznosítása a decentralizált energiatermelő, tároló, elosztó és integráló 

rendszerek létrehozásával fejlesztési irány megvalósulását az ITP5. az energia megújuló forrásokból 

történő előállításának és helyi felhasználásának ösztönzése cél segíti. 

 A karsztvízkészlet, mint fontos ivóvízforrás védelme a környezetminőség javításával fejlesztési irány 

megvalósítását a megyei területfejlesztési program „Környezeti állapot és környezetbiztonság javítása” 

prioritása segíti. 

 Az egészségügy/népegészségügy releváns elemeinek komplex fejlesztése fejlesztési irányhoz a megyei 

területfejlesztési program „A társadalom alkalmazkodó-képességének javítása” prioritása kapcsolódik. 

 Az integrált állattartási rendszerek kialakítása fejlesztési irányhoz a megyei területfejlesztési program 

„Mezőgazdasági termelés és feldolgozás, helyi termékek” prioritása járul hozzá. 
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 A szlovák-magyar gazdasági együttműködés és az infrastruktúra fejlesztése fejlesztési irányhoz a 

Szlovák-magyar határon átnyúló együttműködések kapcsolódnak. 

4.4 Békés megye 

A megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az integrált területi program hozzájárulása az 
OFTK célokhoz 

A Békés megye területfejlesztési koncepciójában, területfejlesztési programjában, valamint integrált 
területi programjában meghatározott célok teljes mértékben összhangban vannak az OFTK által 

meghatározott célokkal, a koherencia részletes bemutatását a tervdokumentumok tartalmazzák. Az OFTK 

célrendszerében megjelenő valamennyi tematikus és specifikus cél megjelenik a megye területfejlesztési 

koncepciójában, programjában és a területi integrált programjában. 

Békés megye területfejlesztési tervdokumentumaiban a következő OFTK térkategóriákkal kapcsolatosan 
határozott meg fejlesztési célokat, szempontokat: vidéki térségek, hátrányos helyzetű térségek, határ menti 

térségek.  

A TOP megyei intézkedései 2014-2016 között előkészítési fázisban (tervezés, projektgenerálás, pályázat 

készítés és benyújtás) voltak, a tényleges megvalósítás 2017-ben megkezdődött. 

A megye saját hatáskörben meghatározott a TOP projektjeinek értékeléséhez kapcsolódó területi 

szempontú értékelési szempontjai illeszkednek az OFTK területpolitikai céljaihoz és elveihez. Az ITP öt 

ilyen kritériumot rögzít. Az „Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó 

indikátoraihoz” kritérium az általános célrendszeri illeszkedés elvárása, az OFTK szintjén a megyei 

fejlesztési irányokhoz kapcsolódik. A „Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez” kritérium az 

OFTK területi céljaihoz, elsődlegesen a területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 

gazdaságösztönzés célhoz, valamint a területi kohézió horizontális elvéhez kapcsolódik. A „Hozzájárulás a 
gazdasági növekedéshez” kritérium az OFTK versenyképességet erősítő céljának végrehajtásához járul 

hozzá. A „Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez” kritérium az OFTK foglalkoztatási céljaihoz 

illeszkednek. A „Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez” a 

természeti erőforrásokat védő térszerkezet OFTK elvhez és az OFTK környezeti céljaihoz kapcsolódnak.  

Az OFTK fejlesztési irányokkal összefüggésben tett intézkedések 

Az OFTK Békés megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó intézkedések részben a 

megye területfejlesztési tevékenységi keretében, részben a megyét is érintő szakpolitikai intézkedések 

keretében valósulnak meg. A szakpolitikai intézkedéseket a beszámoló 3. fejezete tartalmazza. A megyei 

ITP OFTK fejlesztési irányokhoz történő célrendszeri kapcsolódása és hozzájárulása, valamint a megyei 

önkormányzat további kapcsolódó intézkedései: 

 Az infrastruktúra fejlesztése: a megközelíthetőség és a logisztikai feltételek javításával, a térségi 

kohézió erősítésével, minőségi környezet kialakítása mellett fejlesztési irányhoz az ITP2. A települési 

infrastruktúra integrált fejlesztése a területi kohézió erősítése érdekében cél kapcsolódik. 

 A gazdaság- és vidékfejlesztés: munkahelyteremtés ösztönzésével a hozzáadott érték növelése, 
hungarikumok támogatása, környezetkímélő energiatermelés, valamint az öko-, horgász-, vadász-, 

kerékpár- és egészségturizmus fejlesztése fejlesztési irányhoz az ITP1. Az üzleti környezet komplex 

fejlesztése a megye egész területén célhoz kapcsolódik.  

 A társadalmi megújulás: a szakképzés gazdasági igényekhez alakításával, a civil együttműködések 

erősítésével és a helyi kulturális értékek megőrzésével fejlesztési irányhoz az ITP3. A társadalmi 

integráció feltételeinek javítása, a periferikus térségek felzárkózási esélyeinek javítása cél kapcsolódik.  

 A környezeti fenntarthatóság segítése az épített és természeti környezet védelme, a környezetbarát 

hulladékgazdálkodás, -újrahasznosítás fejlesztése és a megújuló energiákra épülő termelés és 

fogyasztás támogatása által fejlesztési irány megvalósulását a megyei területfejlesztési program 

„Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritása segíti. 
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 A határon átnyúló együttműködések segítése a gazdaságfejlesztés támogatásával, együttműködési 

programok szervezésével és helyi termékekre épülő piac beindításával fejlesztési irányhoz a megye 

területfejlesztési programjának Megye térszerkezetének továbbfejlesztése prioritása járul hozzá, továbbá 

a határ menti együttműködések. 

 A Békéscsaba fejlesztése, különös tekintettel az élelmiszer alapanyag előállítására és –feldolgozásra, 

valamint a gasztroturizmusra fejlesztési irány Békéscsaba ITP-je és az MVP keretében valósul meg 

(ld. 3. fejezet városfejlesztési alfejezetben). 

4.5 Budapest 

A fővárosi területfejlesztési koncepció és program, valamint az integrált területi program hozzájárulása az 

OFTK célokhoz 

Budapest területfejlesztési koncepciójában, területfejlesztési programjában, valamint integrált területi 

programjában meghatározott célok teljes mértékig összhangban vannak az OFTK által meghatározott 

célokkal, a koherencia részletes bemutatását a tervdokumentumok tartalmazzák. Az OFTK célrendszerében 

megjelenő tematikus és specifikus célok közül a vidéki térségekhez kapcsolódóakon kívül valamennyi 

megjelenik a főváros területfejlesztési koncepciójában és területfejlesztési programjában. Budapest – Pest 

megyéhez hasonlóan – ITP tartalmát a VEKOP kilenc prioritástengelye közül három prioritástengely (1, 5, 

6. prioritástengelyek) négy intézkedéséhez kapcsolódóan tervezhette meg. 

Budapest a területfejlesztési tervdokumentumaiban a következő OFTK térkategóriákkal kapcsolatosan 

határozott meg fejlesztési célokat, szempontokat: Budapest és a metropolisz térség, Duna térség, speciális 

gazdasági övezetek, különleges táji értékekkel, rekreációs funkciókkal bíró övezetek.  

A VEKOP megyei intézkedései 2014-2016 között előkészítési fázisban (tervezés, projektgenerálás, pályázat 

készítés és benyújtás) voltak, a tényleges megvalósítás 2017-ben megkezdődött. 

A főváros saját hatáskörben meghatározott, a VEKOP projektjeinek értékeléséhez kapcsolódó területi 

szempontú értékelési szempontjai illeszkednek az OFTK területpolitikai céljaihoz. Az ITP öt ilyen 

kritériumot rögzít. A „Kapcsolódás a fővárosi dokumentumokhoz” kritérium a fővárosi területfejlesztési 

program, valamint a kapcsolódó fővárosi tematikus fejlesztési program fejlesztési területeihez történő 

illeszkedés elvárása, az OFTK szintjén elsősorban a budapesti fejlesztési irányokhoz, valamint Budapest és 

a metropolisz térség fejlesztéspolitikai feladataihoz kapcsolódik. Az „Illeszkedés a fővárosi/kerületi ITS-
ben meghatározott akcióterülethez” és „Az akcióterület lehatárolása” kritérium a fővárosi és kerületi 

integrált településfejlesztési stratégiákkal való összhangot várja el és az OFTK területi céljaihoz, 

elsődlegesen a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat célhoz, valamint a területi kohézió 

horizontális elvéhez kapcsolódik. A szociális városrehabilitációs fejlesztésekhez kapcsolódó „Lakhatás 

biztonságával és fizikai beruházásokkal kapcsolatos beavatkozások értékelése” szempont az OFTK 

értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom, romaintegráció” specifikus célhoz köthető. Az 

„Integráltság” értékelési szempont az OFTK végrehajtási elveihez illeszkedik.  

Az OFTK fejlesztési irányokkal összefüggésben tett intézkedések 

Az OFTK Budapestre vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó intézkedések részben a főváros 

területfejlesztési tevékenységi keretében, részben a Budapest és a metropolisz térség elnevezésű 

térségtípust, valamint a fővárost is érintő szakpolitikai intézkedések keretében valósulnak meg. A Budapest 

és a metropolisz térség feladatait és a szakpolitikai intézkedéseket a beszámoló 3. fejezete tartalmazza. A 

Budapesti ITP fejlesztési intézkedéseinek és a fővárosi területfejlesztési program prioritásainak OFTK 

fejlesztési irányokhoz történő kapcsolódása és hozzájárulása, valamint a fővárosi önkormányzat további 

kapcsolódó intézkedései: 

 A Térségi pozíció erősítése a földrajzi, geopolitikai adottságok kihasználásával fejlesztési irányhoz a 

fővárosi területfejlesztési program gazdaságfejlesztés a versenyképes, innovatív és „zöld” Budapestért 

prioritása kapcsolódik. 

 Az Összehangolt fejlesztések a várostérségben – feladatmegosztás megszervezése fejlesztési irányhoz a 

fővárosi területfejlesztési program „Gazdaságfejlesztés a versenyképes, innovatív és „zöld” 
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Budapestért”, valamint a „Közlekedés-fejlesztés Budapest komplex szerepkörének szolgálatában” 

prioritása kapcsolódik. A Fővárosi Közgyűlés 1744/2015. (XII. 02.) sz. határozata megerősítette a 

Főváros Önkormányzata és Pest megye Önkormányzata között korábban létrejött tervezési-

együttműködési megállapodást abban a tekintetben, hogy a létrejövő két régió regionális és 

területfejlesztési tervezésénél továbbra is legyen együttműködés, biztosítva ezzel Budapest és térsége 

számára az együttes, összehangolt tervezést és programozást. 

 Az Egységes Budapest − hatékony közigazgatási rendszerrel fejlesztési irány szakpolitikai keretben 

megvalósuló intézkedés. 

 A népesség megtartása vonzó, egészséges életkörülmények biztosításával, az esélyegyenlőség 

megerősítésével és a rugalmas lakásstruktúra kialakításával fejlesztési irány megvalósulását az ITP 

leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és 

fizikai rehabilitációja intézkedése támogatja és a fővárosi területfejlesztési program „Társadalmi 
beavatkozások a befogadó, támogató és aktív Budapestért” prioritása kapcsolódik hozzá. Az ITP 

kidolgozását megelőzően a Fővárosi Önkormányzat a huszonhárom kerületi önkormányzat, az érintett 

szaktárcák, szakigazgatási szervek, vállalkozói szervezetek, a Miniszterelnökség, valamint Pest Megye 

Önkormányzatának bevonásával a szociális városrehabilitációs elképzelésekről Tematikus Fejlesztési 

Programot készített. 

 A kezdeményező város- és térségfejlesztés, tudás- és készségalapú gazdaságfejlesztés, a zöld gazdasági 

kultúra meggyökereztetése, valamint a turizmusban rejlő gazdasági lehetőségek kihasználása 

fejlesztési irányhoz a fővárosi területfejlesztési program „Gazdaságfejlesztés a versenyképes, innovatív 

és „zöld” Budapestért” prioritása kapcsolódik. 

 A gazdasági fejlődést lehetővé tevő differenciált területi kínálat biztosítása fejlesztési irányhoz a 

fővárosi területfejlesztési program „Településfejlesztési beavatkozások a hatékony városszerkezetért” 

prioritása kapcsolódik. A Fővárosi Önkormányzat széleskörű tervezési partnerségben a barnamezős 

területek hasznosítási lehetőségeiről Tematikus Fejlesztési Programot készített. 

 A város és a Duna együttélésének megteremtése fejlesztési irányhoz a fővárosi területfejlesztési 

program „Településfejlesztési beavatkozások a hatékony városszerkezetért” prioritása kapcsolódik. A 

Fővárosi Önkormányzat széleskörű tervezési partnerségben a Duna menti területek összehangolt 

fejlesztése érdekében Tematikus Fejlesztési Programot készített. 

 A Kiegyensúlyozott városi térszerkezet kialakítása differenciált központrendszerrel, a kompakt város 

elvének megvalósítása fejlesztési irányhoz a fővárosi területfejlesztési program „Településfejlesztési 
beavatkozások a hatékony városszerkezetért” prioritása kapcsolódik. 

 A területhasználat és a közlekedés integrált fejlesztése, a városi közösségi közlekedés súlyának 

növelése fejlesztési irány megvalósulását az ITP Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 

intézkedése támogatja, valamint a fővárosi területfejlesztési program „Közlekedésfejlesztés Budapest 

komplex szerepkörének szolgálatában” prioritása kapcsolódik. 

 Az összmagyarság identitásának erősítése, a Kárpát-medence kulturális központjaként fejlesztési irány 

szakpolitikai keretben megvalósuló intézkedés. 

Budapest Főváros Önkormányzatának további területfejlesztéssel összefüggő döntései 

 A területi és stratégiai tervezéshez kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzat és Pest Megye 

Önkormányzata a vizsgált periódusban döntést hozott, amely támogatta a Közép-magyarországi régió 

jelenlegi közigazgatási határok mentén történő kettéválasztását Budapest, illetve Pest Megye önálló 

NUTS 2 egységekre vonatkozóan. Budapest önálló NUTS 2 régióvá válása a 2021-2028-as európai 

uniós programozási időszakban önálló, kizárólag Budapest területére fókuszáló operatív program 

készítését teszi lehetővé.  
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4.6 Csongrád megye 

A megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az integrált területi program hozzájárulása az 

OFTK célokhoz 

A Csongrád megye területfejlesztési koncepciójában, területfejlesztési programjában, valamint integrált 

területi programjában meghatározott célok teljes mértékben összhangban vannak az OFTK által 

meghatározott célokkal, a koherencia részletes bemutatását a tervdokumentumok tartalmazzák. Az OFTK 

célrendszerében megjelenő valamennyi tematikus és specifikus cél megjelenik a megye területfejlesztési 

koncepciójában, programjában és a területi integrált programjában, kivéve a hatékony végrehajtás, jó állam 
célkitűzést. 

Csongrád megye területfejlesztési tervdokumentumaiban a következő térkategóriákkal kapcsolatosan 

határozott meg fejlesztési célokat, szempontokat: Homokhátság, Tisza-térség. 

A TOP megyei intézkedései 2014-2016 között előkészítési fázisban (tervezés, projektgenerálás, pályázat 

készítés és benyújtás) voltak, a tényleges megvalósítás 2017-ben megkezdődött. 

A megye saját hatáskörben meghatározott a TOP projektjeinek értékeléséhez kapcsolódó területi 

szempontú értékelési szempontjai illeszkednek az OFTK területpolitikai céljaihoz. Az ITP négy ilyen 

kritériumot rögzít. Az „Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz” 
kritérium az általános célrendszeri illeszkedés elvárása, az OFTK szintjén a megyei fejlesztési irányokhoz 

kapcsolódik. A „Hozzájárulás a belső társadalmi kiegyenlítődéshez” kritérium a szociális és életminőségre 

vonatkozó különbségek kiegyenlítését szolgálja. A „Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez” kritérium az 

OFTK versenyképességet erősítő céljának végrehajtásához járul hozzá. A „Hozzájárulás a külső természeti 

hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez” a természeti erőforrásokat védő térszerkezet OFTK 

elvhez és az OFTK környezeti céljaihoz kapcsolódnak. 

Az OFTK fejlesztési irányokkal összefüggésben tett intézkedések 

Az OFTK Csongrád megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó intézkedések részben a 

megye területfejlesztési tevékenységi keretében, részben a megyét is érintő szakpolitikai intézkedések 

keretében valósulnak meg. A szakpolitikai intézkedéseket a beszámoló 3. fejezete tartalmazza. A megyei 

ITP OFTK fejlesztési irányokhoz történő célrendszeri kapcsolódása és hozzájárulása, valamint a megyei 

önkormányzat további kapcsolódó intézkedései: 

 A hármas határ átjárhatóságának fejlesztése, a nagyvárosok-közti kapcsolatok (Szeged, Szabadka, 

Arad, Temesvár) infrastrukturális megteremtése, Szeged híd- és kapuszerepének újjáépítése fejlesztési 

irányhoz szorosan kapcsolódik a megyei területfejlesztési koncepció átfogó célja (Hármashatár menti 

városhálózati csomóponti térség: tudáskoncentráció, kohézió, kisugárzás), valamint a megyei 

területfejlesztési program „Megyei tudásbázis és innovációs rendszer megerősítése” prioritása. A 

fejlesztési irányhoz kapcsolódnak továbbá a határon átnyúló együttműködések is. 

 A Szeged intermodális logisztikai potenciáljának kihasználása, a hármas határ mentén határközi 

szabad vállalkozási övezet kialakítása fejlesztési irányhoz a megye területfejlesztési programjának 

„Közlekedési kapacitások fejlesztése” prioritása kapcsolódik. 

 Az Alföld középső részét (a megye északi határának városait) felfűző M44 gyorsforgalmi út kiépítése 

fejlesztési irányhoz a megye területfejlesztési programjának „Közlekedési kapacitások fejlesztése” 

prioritása kapcsolódik. 

 A folyók átjárhatóságának sűrítése és a meglévő kapcsolatok korszerűsítése révén (kis)városok 

összekapcsolása a megyén belül és a szomszédos (határon túli) megyékkel összefogva az Alföld 
sokpólusú vidéki térséggé fejlesztése érdekében fejlesztési irány megvalósulását a megyei 

területfejlesztési program „Közlekedési kapacitások fejlesztése” prioritása, valamint a „Komplex 

fejlesztések Csongrád megye vidéki térségeiben” prioritás segíti. 

 A szomszéd városok közötti gazdaságfejlesztési kooperáció kialakítása fejlesztési irányt a megye 

területfejlesztési programjának „Kooperatív alapú agrárvállalkozás-fejlesztés” prioritása támogatja. 
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 A Homokhátsági integrált környezetgazdálkodási és térségfejlesztési program megvalósítása Bács-

Kiskun és Pest megyékkel összefogva fejlesztési irányhoz az érintett három megye területfejlesztési 

koncepciója hozzájárul. Ennek érdekében a három megye megalapította a Duna-Tisza Közi 

Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanácsot. Csongrád megye területfejlesztési programjának 

„Komplex fejlesztések Csongrád megye vidéki térségeiben” prioritásában jelenik meg a cél.  

 A biotech-mezőgazdaság-élelmiszeripari klaszter nemzetközi versenyképességének javítása, az integrált 

vízgazdálkodáson alapuló kertészet, a tanyafejlesztés és a folyók menti komplex természetmegőrző 
tájgazdálkodás révén a mezőgazdasági foglalkoztatás radikális bővítése fejlesztési irányhoz a megye 

területfejlesztési programjának „Komplex fejlesztések Csongrád megye vidéki térségeiben”, valamint a 

„Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a környezeti erőforrások megőrzése” prioritása kapcsolódik.  

 A megyének a geotermikus és a napenergia hazai kutatási, termelési és hasznosítási fellegvárává 

fejlesztése fejlesztési irányhoz a megye területfejlesztési programjának „Energiahatékonysági és 

megújuló energetikai komplex fejlesztések” prioritása kapcsolódik.  

 A megye legjelentősebb turisztikai vonzerőinek továbbfejlesztése mellett a három folyóban rejlő 

turisztikai lehetőség integrált, összehangolt, programozott fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek 

megteremtése a folyók által érintett hazai és határon túli megyékkel összefogva, a Duna Stratégia 
lehetőségeit is kihasználva fejlesztési irány a megye területfejlesztési programjának több prioritásához 

is kapcsolódik (Infrastrukturális feltételek javítása Csongrád megye városaiban, Integrált 

városfejlesztési programok Csongrád megye nagyvárosi térségében), továbbá a feladat végrehajtását 

támogatja a Duna Transznacionális együttműködési program is. 

4.7 Fejér megye 

A megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az integrált területi program hozzájárulása az 

OFTK célokhoz 

A Fejér megye területfejlesztési koncepciójában, területfejlesztési programjában, valamint integrált területi 
programjában meghatározott célok összhangban vannak az OFTK által meghatározott célokkal, a 

koherencia részletes bemutatását a tervdokumentumok tartalmazzák. Az OFTK célrendszerében megjelenő 

tematikus és specifikus cél többsége megjelenik a megye területfejlesztési koncepciójában, programjában 

és a területi integrált programjában. 

Fejér megye területfejlesztési tervdokumentumaiban a következő OFTK térkategóriákkal kapcsolatosan 
határozott meg fejlesztési célokat, szempontokat: helyi, térségi vidékfejlesztési együttműködések, 

különleges táji értékekkel, rekreációs funkciókkal bíró övezetek, Turisztikai Desztináció Menedzsment, a 

területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés. 

A TOP megyei intézkedései 2014-2016 között előkészítési fázisban (tervezés, projektgenerálás, pályázat 

készítés és benyújtás) voltak, a tényleges megvalósítás 2017-ben megkezdődött. 

A megye saját hatáskörben meghatározott a TOP projektjeinek értékeléséhez kapcsolódó területi 

szempontú értékelési szempontjai illeszkednek az OFTK területpolitikai céljaihoz. Az ITP öt ilyen 

kritériumot rögzít. Az „Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz” kritérium az általános 

célrendszeri illeszkedés elvárása, az OFTK szintjén a megyei fejlesztési irányokhoz kapcsolódik. A 

„Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához” kritérium az önkormányzat költségvetési 

egyensúlyának fenntartását erősíti. A „Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez” kritérium az OFTK 

területi céljaihoz, elsődlegesen a területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 

gazdaságösztönzés célhoz, valamint a területi kohézió horizontális elvéhez kapcsolódik. A „Hozzájárulás a 
munkához jutás feltételeinek javításához”cél az OFTK foglalkoztatási céljaihoz illeszkedik. A 

Hozzájárulás a fejlesztések térségi hatásának erősítéséhez” kritérium az OFTK végrehajtási elveihez 

illeszkedik.  

Az OFTK fejlesztési irányokkal összefüggésben tett intézkedések: 

Az OFTK Fejér megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó intézkedések részben a 

megye területfejlesztési tevékenységi keretében, részben a megyét is érintő szakpolitikai intézkedések 
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keretében valósulnak meg. A szakpolitikai intézkedéseket a beszámoló 3. fejezete tartalmazza. A megyei 

ITP OFTK fejlesztési irányokhoz történő célrendszeri kapcsolódása és hozzájárulása, valamint a megyei 

önkormányzat további kapcsolódó intézkedései: 

 A Győr-Tatabánya-Komárom-Mór-Székesfehérvár-Dunaújváros-Paks-Kecskemét ipari-logisztikai 

nagyklaszterek közötti közlekedési hálózatok kialakítása fejlesztési irány szakpolitikai 

(közlekedéspolitika, logisztika) szinten megvalósuló feladat. A 62. sz. út Szabadegyháza elkerülő 

szakasza megépítése folytatódik. A megye több alkalommal javasolta a 81. sz. főút 4 sávosra történő 

fejlesztését. 

 A termőföld és az ivóvízkincs védelme; a Velencei-tó, a Séd-Gaja-Nádorrendszer revitalizációja, 

részvétel a Duna Stratégiában; a természeti értékek megóvása fejlesztési irányt szolgáló feladatok a 

természet-és környezetvédelmi intézkedése szakpolitikai keretben valósulnak meg. A Duna 

Stratégiában történő részvételt a Duna Transznacionális együttműködési program támogatja 

(részletesen ld. az 2.4. fejezetben). A Keleti-Bakony térségben Csór, Pusztavám, Kincsesbánya 

településeken feltörő karsztvíz hasznosítása szükséges, valamint indokolt a Fehérvárcsurgó II. 

víztározó bővítése a kiegyensúlyozott vízgazdálkodás érdekében. 

 A Fenntartható energiamix kialakítása hosszú távú megyei energiamérleg alapján fejlesztési irányhoz 

az ITP-3. (az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások használatának elősegítése) 

kapcsolódik. 

 A még ellátatlan településeken a szennyvízelvezetés és -kezelés megvalósítása fejlesztési irány 

szakpolitikai keretben megvalósuló intézkedések révén valósul meg.  

 A Hálózatosodó helyi gazdaságra és együttműködésre építkező gazdaság-, társadalomfejlesztés, a 

piacokon versenyképes szereplők támogatása, intenzív fejlesztések a K+F sikereit kiaknázó növekedés 

és a fenntarthatóság érdekében fejlesztési irányhoz az ITP-1. Helyi és térségi gazdaságfejlesztés 

kapcsolódik. 

 A két megyei jogú város felsőfokú oktatási színvonalának és bázisainak megtartása, illetve 

Székesfehérváron a műszaki képzés választékának kiszélesítése fejlesztési irány oktatáspolitikai 

keretben, valamint EFOP források bevonása, továbbá Székesfehérvár esetében jelentős saját erős, 

önkormányzat által biztosított működési hozzájárulás révén valósul meg. Az integrált megyei 

turisztikai fejlesztések, a Nemzeti Emlékhely méltó kialakítása fejlesztési irányhoz az ITP-1. Helyi és 

térségi gazdaságfejlesztés kapcsolódik. 

 A közép-magyarországi kórház és fekvőbeteg ellátó rendszerhez való kapcsolódás minőségi 

megvalósítása, a területi szak- és járóbeteg-ellátás teljessé válása fejlesztési irányt az egészségügyi 

szakpolitikai keretben megvalósuló intézkedések szolgálják. 

 A nehéz helyzetű dél-mezőföldi, illetve társadalmi integrációs kihívásokkal küzdő települések komplex 

szemléletű, tágabb környezetükbe beágyazó fejlesztése fejlesztési irányhoz az ITP-5. (a helyi társadalmi 

kohézió erősítése a leszakadó térségek megújítása és közösségi programok révén) kapcsolódik. A 

magasabb hozzáadott értékű beruházások ösztönzése, az ipari termelés teljesítményének növelése a 

munkaerő hatékonyságának, termelékenységének fejlődése a technológiai váltás, valamint az 

innovációs képességek hatékonyabb kihasználásával. A megyei jogú városokban és az autópályáktól 

északra fekvő, hagyományosabban fejlettebb településeken a helyi munkaerőpiacra bevonható 

munkaerő-tartalék erősen korlátozott, a korábbiaknál sokkal időigényesebb és komplexebb feladat a 

munkaerőpiaci integrációs folyamat megvalósítása. 

 A Székesfehérvár hagyományait gondozó, helyzeti energiáit kihasználó, a közeli főváros mellett önálló 

egészségügyi, kulturális, gazdaságszervező központtá alakítása fejlesztési irányhoz a megyei jogú 

város TOP finanszírozású ITP-je kapcsolódik, valamint e célt szolgálják az MVP keretében rögzített 

fejlesztések. 

 Dunaújváros ipari jellegét megtartó és erősítő, a nagyvállalatok szinergiáját kihasználó gazdasági 
központi szerep fejlesztése, a táji, környezeti szempontok figyelembevételével fejlesztési irányhoz a 
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megyei jogú város integrált területi programja kapcsolódik, valamint e célt szolgálják az MVP 

keretében rögzített fejlesztések. 

4.8 Győr-Moson-Sopron megye 

A megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az integrált területi program hozzájárulása az 

OFTK célokhoz 

A Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési koncepciójában, területfejlesztési programjában, valamint 

integrált területi programjában meghatározott célok összhangban vannak az OFTK által meghatározott 

célokkal, a megyei fejlesztések minden tekintetben levezethetők az OFTK-ból. A megyei fejlesztési 

dokumentumok a készítés során figyelemmel voltak az OFTK-ra, mely számos helyen kap konkrét 

említést. A dokumentumok jól illeszkednek az OFTK fejlesztési prioritásaihoz, megteremtve a lehetőséget 

a területfejlesztés szinergiahatásainak kiaknázására. A megyei fejlesztési dokumentumok és az OFTK célok 

koherenciája a területfejlesztési koncepció szintjén a jövőkép, a stratégiai és a specifikus célok esetében is 

jól bemutatott. A „3.1.5.4. Speciális vidékfejlesztési feladatot jelentő térségek fejlesztése”; „3.1.6. 
Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése”; és „3.1.7. A területi különbségek csökkentése, térségi 

felzárkóztatás és gazdaságösztönzés” fejezetek releváns részei megjelennek a megyei 

programdokumentumokban is. 

A megye az OFTK elfogadását követően is számos nagytérségi, valamint megye- és országhatáron túlnyúló 

projekt generálásában vett részt, illetve figyelemmel kísért több ilyen fejlesztést. A megye területfejlesztési 

programjának hosszú távú célkitűzései közül a térszerkezet fejlesztésére vonatkozó beavatkozásokat 

elsősorban a 3. prioritás – „Elérhetőség, megközelítés” – „B1. A közlekedési kapcsolatok javítása” és „B2. 

A centrum elérhetősége”, valamint az 5. prioritás – „Belső kohézió, centrumok és perifériák” programok 

tartalmazzák, melyek szintén összhangban állnak az országos koncepcióval. A megye területén négy 

LEADER közösség működik, amelyek jól képviselik a helyi problémákat. 

Az OFTK fejlesztési irányokkal összefüggésben tett intézkedések 

Az OFTK Győr-Moson-Sopron megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó 

intézkedések részben a megye területfejlesztési tevékenységi keretében, részben a megyét is érintő 

szakpolitikai intézkedések keretében valósulnak meg. A szakpolitikai intézkedéseket a beszámoló 3. fejezete 

tartalmazza. A megyei ITP OFTK fejlesztési irányokhoz történő célrendszeri kapcsolódása és 

hozzájárulása, valamint a megyei önkormányzat további kapcsolódó intézkedései az alábbiak: 

 A humán erőforrások diverzifikált fejlesztése: az innovatív, jól képzett emberi erőforrások gyarapítása; 

erős identitástudattal és közösségekkel; a jól működő egészségügyi és szociális ellátórendszer 

fejlesztése fejlesztési irányhoz a megyei ITP 3.1.6. Foglalkoztatás ösztönzés, társadalmi 
együttműködés, 3.2.1. Életminőséget javító, családbarát közszolgáltatás, illetve a 3.2.5. Értékmegőrzés, 

vonzerőfejlesztés című fejezetek kapcsolódnak.  

 A gazdaság szerkezetének és feltételeinek javítása: helyi gazdaságfejlesztés, helyi innovációk 

támogatása; kkv-k fejlesztése; turizmusfejlesztés, a mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása, az 
élelmiszerfeldolgozó-ipar újraélesztése, a táji, környezeti szempontok figyelembevételével fejlesztési 

irányhoz az ITP 3.1. Megyei gazdaságfejlesztési részprogram című fejezet kapcsolódik. 

 A megyén áthaladó TEN-T közlekedési korridorok (közutak, vasutak, Duna), valamint ezek 

csomópontjai (logisztikai központok, kikötők) és a kapcsolódó hálózat fejlesztése fejlesztési irányhoz a 

3.2.4. Közlekedésfejlesztés című ITP fejezet kapcsolható. 

 A környezet minőségének javítása: környezet- és hulladékgazdálkodási program, természetvédelmi 
program; alternatív energiaforrások hasznosítási programja fejlesztési irányhoz az ITP 3.2.3. 

Környezetvédelmi infrastruktúra és a 3.2.5. Értékmegőrzés, vonzerőfejlesztés című fejezetek 

kapcsolódnak. 

 A települések és térségek adottságainak hasznosítása, infrastruktúrájuk fejlesztése fejlesztési irányhoz 

a megyei ITP 3.2. Megyei településfejlesztési program fejezete, Győr és Sopron megyei jogú városok 

ITP-je, a nagyobb települések ITS-ei, a LEADER és a CLLD programok, illetve az MVP kapcsolódik. 
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 A multi- és interregionális kapcsolatok erősítése: szorosabb együttműködés a nagyvárosi terekben 

(Bécs-Pozsony-Győr); a megye- és országhatáron átnyúló együttműködések fokozása; az európai 

területi együttműködési csoportosulások (ETT-k) kiterjesztés fejlesztési iránnyal az ITP 2.4. Az ITP 

külső kapcsolatrendszere fejezet foglalkozik, amelyben említés történik a megye két határ menti (AT-

HU, SK-HU), két transznacionális (Duna, Central Europe 2020) és négy interregionális (INTERREG 

Europe, URBACT III., ESPON 2020, INTERACT III.) együttműködési programban történő 

részvételéről. 

 A Győr és Sopron (a határon átnyúló agglomerációjú centrumok), valamint Mosonmagyaróvár 

gazdasági, kulturális, oktatási, egészségügyi, szolgáltató és innovációs központi szerepének erősítése 

fejlesztési irányhoz az említett települések integrált településfejlesztési stratégiái mellett a megyei ITP 

3.2. Megyei településfejlesztési program fejezete kapcsolódik, Győr és Sopron esetében a városok ITP-

i, és az MVP keretében biztosított fejlesztések. 

 A többi város térség- és gazdaságszervező erejének növelése, vidékfejlesztési szerepkörének fejlesztése 

fejlesztési irányhoz az ITP 3.2. Megyei településfejlesztési program fejezete kapcsolódik.  

 A megye periférikus térségeinek felzárkóztatása” fejlesztési irányhoz az ITP 3.1. Megyei 

gazdaságfejlesztési részprogram című fejezete kapcsolódik. 

A Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat további, területfejlesztéssel összefüggő tevékenységeinek 

erősítését szolgálja, hogy a megyei önkormányzat jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, 

valamint fejlesztési tanácsokban is részt vesz. 

4.9 Hajdú-Bihar megye 

A megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az integrált területi program hozzájárulása az 
OFTK célokhoz 

A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció a megye gazdasági, társadalmi és környezeti 

állapotának feltérképezésén alapul. a koncepció célrendszerének tervezése során külső koherenciavizsgálat 

keretében elemzésre került az akkor még készülő OFTK célrendszeréhez történő igazodás, mind az átfogó, 

mind a specifikus célokat illetően. A megye jövőképe jól illeszkedik az OFTK jövőképéhez. A koncepció 

átfogó céljai közül három kapcsolódik az OFTK négy átfogó céljához, kettő pedig kifejezetten szorosan 

kapcsolódik, vagyis a célok közötti összhang erősnek tekinthető. A koncepció 7 specifikus célja (4 ágazati 

és 3 területi) eltérő mértékben kapcsolódik az OFTK specifikus céljaihoz. Különösen erős a kapcsolat a 

vidéki területek felzárkóztatásában, valamint a mezőgazdaság fejlesztésében, ezt követi a 

gazdaságfejlesztési, kutatásfejlesztési és tudásalapú, valamint az infrastrukturális célokhoz köthető szintén 

erős kapcsolat. 

A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program célkitűzései a hatályos megyei területfejlesztési 

koncepció célrendszeréhez illeszkednek, így az OFTK-val is összhangban állnak. 

A megyei ITP a területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program célrendszereivel és prioritásaival 

összhangban, a TOP prioritási tengelyei intézkedéseihez illeszkedően készült el. Az OFTK-val való 

összhang így mind a megyei tervek, mind a TOP OFTK kompatibilitásán keresztül biztosított. 

Az ITP területi kiválasztási rendszerének a megye hatáskörében meghatározott kritériumai szintén 

illeszkednek az OFTK céljaihoz. A Hajdú-Bihar megye által választott kritériumok közül mindössze az 

„Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz” című nem köthető 

fejlesztési célokhoz. A kritérium a tervek közötti összhang biztosítása mellett a megyei program 

megvalósulását támogatja. A „Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez” a megyén belüli jelentős 

különbségek (Debrecen vs. periférikus jellegű települések) mérséklése által az OFTK „Többközpontú 

térszerkezetet biztosító városhálózat-fejlesztés” és „A területi különbségek csökkentése, térségi 

felzárkóztatás és gazdaságösztönzés” című területi céljait egyaránt támogatja. Utóbbi OFTK célt támogatja 

a „Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez” című kritérium is, amely azonban a gazdaságfejlesztés mellett 

a KFI és IKT fejlesztéseket is támogatja. A „Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez” szintén a 

vállalkozások fejlődését, letelepedését segíti. A környezetvédelmi infrastruktúra és a fenntartható 
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energiafelhasználás fókuszba helyezését a „Hozzájárulás a környezeti/gazdasági/társadalmi 

fenntarthatósághoz” című kritérium biztosítja. 

Az OFTK fejlesztési irányokkal összefüggésben tett intézkedések 

Az OFTK Hajdú-Bihar megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó intézkedések 

részben a megye területfejlesztési tevékenységi keretében, részben a megyét is érintő szakpolitikai 

intézkedések keretében valósulnak meg. A szakpolitikai intézkedéseket a beszámoló 3. fejezete tartalmazza. 

A megyei ITP OFTK fejlesztési irányokhoz történő célrendszeri kapcsolódása és hozzájárulása, valamint a 

megyei önkormányzat további kapcsolódó intézkedései az alábbiak: 

 Az oktatás színvonalának javítása a szakképzés és a felsőoktatás piaci igényeknek megfelelő, valamint 

a közoktatás szociális dimenziójú fejlesztésével fejlesztési irányhoz az ITP 5. Intelligens társadalom 

célja kapcsolódik. 

 A KFI ösztönzése a kis- és középvállalkozók bevonásával fejlesztési irányt az ITP cél: 3. Versenyképes 

gazdaság támogatja. 

 A vállalkozási környezet fejlesztése ipari parkok létrehozásával és a meglévők továbbfejlesztésével, a 

klaszteresedési folyamat erősítésével, valamint az üzleti, logisztikai, közlekedési és szolgáltatási háttér 

fejlesztésével, a táji, környezeti szempontok figyelembevételével fejlesztési irányhoz kapcsolódó ITP 

célok a 2. A megyei agrárium fejlesztése, 3. Versenyképes gazdaság. 

 A mezőgazdaság versenyképességének erősítése a biotermelés ösztönzésével, az agrármarketing 

tevékenység fejlesztésével és a helyi termékek támogatásával irányhoz az ITP 2. A megyei agrárium 

fejlesztése cél kapcsolódik. A TOP forrásból működő ITP ehhez a célhoz csak korlátozottan tud 

hozzájárulni, annak megvalósítását elsődlegesen a VP forrásai segítik. 

 A centrum és a periféria közötti különbségek mérséklése a belső kohézió erősítésével és a határ menti 

együttműködések segítésével fejlesztési irányt a 8. Élhető vidék – élhető települések ITP cél támogatja. 

 A vidéki környezetminőség javítása a megújuló energiaforrások arányának növelésével, a helyi 

energiatermelés és -ellátás ösztönzésével, a szociális ellátó-hálózat fejlesztésével és otthonteremtési 

kezdeményezések elősegítésével fejlesztési irányt az 1. Fenntartható környezet, 8. Élhető vidék – élhető 

települések ITP cél támogatja. 

 Az idegenforgalom fejlesztése komplex programcsomagok kialakításával, illetve a turisztikai 

infrastruktúra és az marketing tevékenység erősítésével célhoz az ITP cél: 3. Versenyképes gazdaság 

célja kapcsolódik. 

 A Debrecen fejlesztése, különös tekintettel az egészségiparra célhoz kapcsolódóan a megyei stratégia 

„Az innovatív gazdaságot támogató környezet fejlesztése Debrecenben” című prioritásához kapcsolódó 

beavatkozásokat Debrecen ITP-je tartalmazza.  

 Az elővárosi kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztése Debrecenben. A megyei területfejlesztési 

stratégia „4. Az elérhetőség fejlesztése Hajdú-Bihar megyében” című prioritása tartalmazza az ehhez 

kapcsolódó beavatkozásokat, azok a TOP tematikához illeszkedő tartalom miatt a megyei ITP-ben nem 

szerepelnek. 

4.10 Heves megye 

A megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az integrált területi program hozzájárulása az 

OFTK célokhoz 

A Heves megye területfejlesztési koncepciójában, területfejlesztési programjában, valamint integrált 
területi programjában meghatározott célok teljes mértékben összhangban vannak az OFTK által 

meghatározott célokkal, a koherencia részletes bemutatását a tervdokumentumok tartalmazzák. Az OFTK 

célrendszerében megjelenő valamennyi tematikus és specifikus cél megjelenik a megye területfejlesztési 

koncepciójában, programjában és a területi integrált programjában, kivéve a hatékony végrehajtás, jó állam 

és az ország makroregionális szerepének erősítése célkitűzést. 
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Heves megye területfejlesztési tervdokumentumaiban a következő térkategóriákkal kapcsolatosan 

határozott meg fejlesztési célokat, szempontokat: Tisza-tó, hátrányos helyzetű térségek. 

A TOP megyei intézkedései2014-2016 között előkészítési fázisban (tervezés, projektgenerálás, pályázat 

készítés és benyújtás) voltak, a tényleges megvalósítás 2017-ben megkezdődött. 

A megye saját hatáskörben meghatározott a TOP projektjeinek értékeléséhez kapcsolódó területi 

szempontú értékelési szempontjai illeszkednek az OFTK területpolitikai céljaihoz. Az ITP öt ilyen 

kritériumot rögzít. Az „Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz” 

kritérium az általános célrendszeri illeszkedés elvárása, az OFTK szintjén a megyei fejlesztési irányokhoz 

kapcsolódik. A „Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához” kritérium az önkormányzatok 

költségvetési egyensúlyának fenntartását erősíti. A „Hozzájárulás a belső társadalmi kiegyenlítődéshez” 

kritérium a szociális és életminőségre vonatkozó különbségek kiegyenlítését szolgálja. A „Hozzájárulás a 
gazdasági növekedéshez” kritérium az OFTK versenyképességet erősítő céljának végrehajtásához járul 

hozzá. A „Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez” kritérium az OFTK foglalkoztatási céljaihoz illeszkedik. 

Az OFTK fejlesztési irányokkal összefüggésben tett intézkedések 

Az OFTK Heves megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó intézkedések részben a 

megye területfejlesztési tevékenységi keretében, részben a megyét is érintő szakpolitikai intézkedések 
keretében valósulnak meg. A szakpolitikai intézkedéseket a beszámoló 3. fejezete tartalmazza. A megyei 

ITP OFTK fejlesztési irányokhoz történő célrendszeri kapcsolódása és hozzájárulása, valamint a megyei 

önkormányzat további kapcsolódó intézkedései: 

 A gazdasági versenyképesség javítása a megye gazdasági adottságaira építő munkahelyteremtő 

beruházások ösztönzése, a munkahelymegtartó- és gyarapító fejlesztések támogatása és a 

beruházásösztönzést támogató infrastruktúrák (infokommunikációs, közlekedési, oktatás-szakképzési, 
stb.) fejlesztése révén, a táji, környezeti szempontok figyelembevételével. A megyén belüli észak-déli, 

északi területein a kelet-nyugati kapcsolatok javítása fejlesztési irányhoz szorosan kapcsolódik az 

ITP1. Versenyképes Heves megye cél, továbbá hozzájárul a feladat megvalósításához a megye 

területfejlesztési programjának A megye kiemelt ipari ágazatainak fejlesztése az üzleti környezet 

javításával prioritása, a Helyi adottságokra épülő, fenntartható turizmusfejlesztés prioritása, a 

Versenyképes agrárium, helyi termék központú vidékfejlesztés prioritása, és a Város-vidék kapcsolatok 

környezettudatos fejlesztése prioritása is. 

 A helyi innovációk segítése, a K+F tevékenységek támogatása elsősorban a megyében működő 
felsőoktatási intézményekre (Eszterházy Károly Főiskola, Károly Róbert Főiskola) alapozva fejlesztési 

irányhoz a megye területfejlesztési programjának „A megye kiemelt ipari ágazatainak fejlesztése az 

üzleti környezet javításával” prioritása, valamint a „Versenyképes agrárium, helyi termék központú 
vidékfejlesztés” prioritása is kapcsolódik. 

 A turizmus súlyának megőrzése, növelése a termékkínálat fejlesztésével, komplexitásának és 

attraktivitásának növelésével különösen a lovas- (Szilvásvárad) és ökoturizmus (Tisza-tó), továbbá az 
egészségipar minőségi fejlesztése révén, építve Eger és a Mátra-vidék történelmi, borászati és 

természeti adottságaira, hagyományaira is fejlesztési irányhoz a megye területfejlesztési programjának 

a „Helyi adottságokra épülő, fenntartható turizmusfejlesztés” prioritása kapcsolódik. A Tisza-tó 

fejlesztésére a Heves Megyei Önkormányzat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, a 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat létrehozta a 

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsot. 

 A megye környezeti minőségének javítása környezetbarát technológiák, megújuló energiaforrások 

meghonosításával és minél szélesebb körben történő alkalmazásával mind a verseny, mind pedig a 

közszférában, kiemelten építve Heves megye kedvező geotermikus adottságaira is fejlesztési irány 

megvalósulását az ITP2. Élhető Heves megye cél, valamint a megyei területfejlesztési program „A 

megye kiemelt ipari ágazatainak fejlesztése az üzleti környezet javításával” prioritása segíti. 

 A Heves megye kiemelkedő adottságaira építve a gyógy- és egészségturizmus pozicionálása, igazodva 
az európai demográfiai trendekhez, alapozva a megye gyógy- és termálvíz vagyonára is fejlesztési 
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irányt a megye területfejlesztési programjának a „Helyi adottságokra épülő, fenntartható 

turizmusfejlesztés” prioritása támogatja. 

 A fejlesztési célok eléréséhez szükséges módszerek, eszközök, nemzetközi tapasztalatok megismerése és 

adaptálása interregionális típusú együttműködésekre alapozva fejlesztési irány megvalósítását a 

nemzetközi együttműködések segíthetik. 

 A hátrányos helyzetű perifériális kistérségekben az ellátórendszerek és térségközponti szerepkörök 

fejlesztése mellett a közlekedési viszonyok javítása, a jelentős arányú roma népesség társadalmi 
integrációjának segítése fejlesztési irányhoz az ITP3. Területi egyenlőtlenségek csökkentése cél, 

valamint a megye területfejlesztési programjának „Értéktudatos és befogadó társadalom 

megteremtése” prioritása kapcsolódik.  

4.11 Jász-Nagykun-Szolnok megye 

A megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az integrált területi program hozzájárulása az 
OFTK célokhoz 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerét a 4. Javaslattevő fázis kötet 

tartalmazza. A koncepcióban szereplő megyei térszerkezeti jövőkép és a célrendszer a tervezéskor készülő 

(OFTK) célrendszeréhez történő illeszkedés, azon belül is a specifikus területi célokkal való kapcsolat 

vizsgálata alapján megállapítható, hogy az országos szintű területi célokat a megyei területfejlesztési 

koncepció területi egységeire meghatározott kitűzések teljes mértékben támogatják, továbbá specifikus 

céljainak is legalább fele hozzájárul az ország központilag meghatározott területfejlesztési célállapotának 

eléréséhez. Külön említést érdemel az OFTK és a megyei horizontális célok között megfigyelhető 

összhang. A megyei területfejlesztési koncepció beavatkozási területtől függetlenül, minden intézkedés 

során érvényesítendő négy céljaiból jellemzően három, vagy annál is több támogatja az ország 

fejlesztéspolitikai és területfejlesztési irányait. 

Az OFTK specifikus területi céljai mellett hat tematikus célt is meghatároz. A megyei területfejlesztési 

koncepció célrendszere és az OFTK célok között rendkívül magas szintű összhang figyelhető meg a 

legtöbb célterületen. Ezek közül is kiemelkednek a gazdaságfejlesztést, a kreatív tudástársadalom 

fejlesztését és a közösségi megújulást előirányzó tematikus célok. Ezeknél a megyei területfejlesztési 

koncepció gyakorlatilag minden területi-, tematikus és általánosan megfogalmazott célja összecseng az 

egyes központilag is megfogalmazott tematikus célokkal. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program a hatályos területfejlesztési koncepció 

célrendszereihez illeszkedően készült el. A területfejlesztési koncepció pedig – az előbbiekben vázoltak 

szerint – az OFTK fejlesztéspolitikai és területfejlesztési irányaival összhangban van. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2.1 változatának jóváhagyásáról a Kormány 

az 1612/2016. (XI.8.) számú – a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló 

integrált területi programok jóváhagyásáról szóló – Kormányhatározatával döntött. Az ITP a 

területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program célrendszereivel és prioritásaival összhangban, a 

TOP prioritási tengelyei intézkedéseihez illeszkedően készült el. Az ITP megvalósítani kívánt célkitűzéseit 

az OFTK releváns céljaival összevetve megállapítható, hogy mind közép-, mind hosszú távon összhangban 

vannak az országos stratégiai tervdokumentummal. 

A megye által a megyei ITP-ben meghatározott négy területi kiválasztási kritérium alapvetően jól 

illeszkedik az OFTK céljaihoz. Az „Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz” kritérium a 

tervek közötti összhang biztosítását és a megyei program megvalósulását egyaránt támogatja. A 

„Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez” a megye jelentős belső fejlettségi különbségeinek, a 

periférikus helyzetű térségek gazdasági lemaradásának csökkentését helyezi fókuszba, összhangban az 

OFTK „A területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés” című területi 

céljával. A „Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez” és a „Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez” című 

kritériumok egyaránt az OFTK gazdaságfejlesztési, foglalkozatást növelő céljaihoz kapcsolódnak, azonban 

a hagyományos gazdaságfejlesztés mellett a kapcsolódó infrastruktúrafejlesztések (energia, közlekedés) és 

a társadalmi befogadás, településfejlesztés megyei programban megfogalmazott céljaihoz is illeszkednek. 
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Az OFTK fejlesztési irányokkal összefüggésben tett intézkedések 

Az OFTK Jász-Nagykun-Szolnok megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó 

intézkedések részben a megye területfejlesztési tevékenységi keretében, részben a megyét is érintő 

szakpolitikai intézkedések keretében valósulnak meg. A szakpolitikai intézkedéseket a beszámoló 3. fejezete 

tartalmazza. A megyei ITP OFTK fejlesztési irányokhoz történő célrendszeri kapcsolódása és 

hozzájárulása, valamint a megyei önkormányzat további kapcsolódó intézkedései: 

 Az erőteljes kapcsolódás a fejlődő fővárosi térséghez és M1-M5 tengelyhez a gyorsforgalmi utak (M4, 

M8, M44) kiépítése, a közút- és vasúthálózat fejlesztése, az innováció és a gazdasági együttműködés 

bővítése által fejlesztési irányhoz az ITP Munkahelyteremtés és a munkába állás segítése (JNSZM1) 

célja kapcsolódik. A közlekedési fejlesztéseket a megyei területfejlesztési program 2. 

„Közlekedésfejlesztés” című prioritása tartalmazza. 

 A versenyképes megye kialakítása Szolnok térsége súlyának növelésével, a Jászság új minőségű 

fejlesztésével, a Tiszántúlon új növekedési pólusok kialakításával és a Tisza-tó kiemelt kezelésével 

fejlesztési irányhoz az ITP Munkahelyteremtés és a munkába állás segítése (JNSZM1), Térségi 

turizmusfejlesztés (JNSZM2) célok kapcsolódnak. 

 Az agrárium együttműködésen alapuló megújítása a tájfenntartó kapacitás növelése és a termelés 

bővítése érdekében fejlesztési irányt tekintve az agrárfejlesztéseket a megyei ITP csak közvetve, a 

Munkahelyteremtés és a munkába állás segítése (JNSZM1) és az Egészséges, együttműködő helyi 

társadalom (JNSZM5) célokkal támogatja, az üzleti infrastruktúra fejlesztések, illetve (amennyiben 

alakult és kiválasztásra került városi helyi akciócsoport és helyi fejlesztési stratégiája erre vonatkozóan 

tartalmaz célkitűzést) CLLD fejlesztések keretében. Az agrárium fejlesztését a megyei területfejlesztési 

program 3. „Agrárium fejlesztése” című prioritása támogatja, valamint a VP források. 

 A kiegyensúlyozott Tisza-mente és kultúrtájak hálózata létrejöttének előmozdítása összehangolt vízügyi, 

környezetvédelmi, energetikai, turisztikai és vidékfejlesztése célhoz az ITP Térségi turizmusfejlesztés 

(JNSZM2), Élhető, vonzó települési környezet (JNSZM3) és Energiatudatos önkormányzatok (JNSZM 

4) célja kapcsolódik. A megyei önkormányzat részt vesz a Tisza-tó Térségfejlesztési Tanács 

munkájában. 

 A népességmegtartó képesség növelése a foglalkoztatási lehetőségek bővítése, a képzettség és az 

egészségi állapot javítása, a felsőfokú oktatás fejlesztése és az infrastrukturális felzárkóztatás 

folytatása segítségével. Kapcsolódó ITP cél: Munkahelyteremtés és a munkába állás segítése 

(JNSZM1). 

 A leszakadó térségek és társadalmi csoportok felzárkóztatása a foglalkoztatási, infrastrukturális, 

intézményi, társadalmi és kulturális feltételek biztosításával. Kapcsolódó ITP célok: 

Munkahelyteremtés és a munkába állás segítése (JNSZM1), Élhető, vonzó települési környezet 

(JNSZM3), Egészséges, együttműködő helyi társadalom (JNSZM5). 

4.12 Komárom-Esztergom megye 

A megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az integrált területi program hozzájárulása az 

OFTK célokhoz 

A Komárom-Esztergom megye területfejlesztési koncepciójában, területfejlesztési programjában, valamint 

integrált területi programjában meghatározott célok teljes mértékig összhangban vannak az OFTK által 

meghatározott célokkal, a koherencia részletes bemutatását a tervdokumentumok tartalmazzák. Az OFTK 

célrendszerében megjelenő valamennyi tematikus és specifikus cél megjelenik a megye területfejlesztési 

koncepciójában, programjában és a területi integrált programjában. 

Komárom-Esztergom megye területfejlesztési tervdokumentumaiban a következő OFTK térkategóriákkal 
kapcsolatosan határozott meg fejlesztési célokat, szempontokat: a belső városgyűrű városainak önálló 

arculatra épülő fejlesztése, belső és a külső városgyűrű összekapcsolása, vidéki térségek, kultúrtájak, 
Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM), leszakadó és szerkezetátalakítási problémákkal küzdő 
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térségek felzárkóztatása (hátrányos helyzetű térségek, romás térségek), speciális gazdasági övezetek 

kialakítása. 

A TOP megyei intézkedései 2014-2016 között előkészítési fázisban (tervezés, projektgenerálás, pályázat 

készítés és benyújtás) voltak, a megvalósítás 2017-ben megkezdődött. 

A megye saját hatáskörben meghatározott, a TOP projektjeinek értékeléséhez kapcsolódó területi 

szempontú értékelési szempontjai illeszkednek az OFTK területpolitikai céljaihoz. Az ITP öt ilyen 

kritériumot rögzít. Az „Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz” kritérium az általános 

célrendszeri illeszkedés elvárása, az OFTK szintjén a megyei fejlesztési irányokhoz kapcsolódik. A 

„Hozzájárulás a megye gazdaságának diverzifikálásához” kritérium bevezetése a gazdaság megerősítésén 

túl a megye gazdaságának mind ágazati, mind vállalkozásszerkezeti, mind pedig innovációs kapacitás 

bővítését szolgálja, továbbá hozzájárul az OFTK területi céljaihoz, elsődlegesen a területi különbségek 

csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés célhoz, valamint a területi kohézió horizontális 

elvéhez kapcsolódik. A „Hozzájárulás a munkához jutás feltételeinek javításához” cél az OFTK 

foglalkoztatási céljaihoz illeszkedik. A „Hozzájárulás a területi és társadalmi kohézió erősítéséhez” cél az 

OFTK területi céljai közül a területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 

gazdaságösztönzéshez kapcsolódik. A „Hozzájárulás az épített és természeti környezet, táj meglévő 

értékeinek, erőforrásainak megőrzéséhez, fenntartható hasznosításához és hatékony működtetéséhez” cél az 

OFTK stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata és környezetünk védelme című céljához 

illeszkedik.  

Az OFTK fejlesztési irányokkal összefüggésben tett intézkedések: 

Az OFTK Komárom-Esztergom megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó 

intézkedések részben a megye területfejlesztési tevékenységi keretében, részben a megyét is érintő 

szakpolitikai intézkedések keretében valósulnak meg. A szakpolitikai intézkedéseket a beszámoló 3. fejezete 

tartalmazza. A megyei ITP OFTK fejlesztési irányokhoz történő célrendszeri kapcsolódása és 
hozzájárulása, valamint a megyei önkormányzat további kapcsolódó intézkedései: 

 Az Oroszlány-Tatabánya-Tata-Komárom városhálózati csomópont fejlesztése: Tatabánya gazdasági 

központi szerepének megőrzése-további megerősítése mellett versenyképes, innovációt és befektetéseket 
támogató, családbarát urbanizált táj kialakítása, az elért eredmények megtartásához szükséges 

infrastrukturális és gazdasági célú fejlesztések folytatása, az Által-ér völgyének fenntartható 

vízgazdálkodási, ökológiai, rekreációs fejlesztése célhoz az ITP 1 (A megyei gazdaság nemzetközi és 

makrotérségi beágyazódásának megerősítése), 3 (Stabil, versenyképes, diverzifikálódó gazdaság) és 4 

(Fokozódó társadalmi aktivitás, befogadás és kreativitás) és 5 (Biztonságos környezet, gyógyuló tájak) 

célja kapcsolódik. 

 Az Esztergom-Párkány és Komárom-Komarno várospárok központszerepének fejlesztésére építve a 

Duna mente struktúraváltása: az észak-déli kapcsolatok megerősítése-kiépítése, a nemzetközi 

térszervező funkciók, összehangolt logisztikai kapacitások, meglévő gazdasági potenciálok 
hasznosítása, az árvízvédelem és az intermodális közlekedésfejlesztés összehangolása, diverzifikált, 

nem szállításigényes gazdaság; a Duna, a dombvidék, a világörökség várományos területek turisztikai 
potenciáljainak kihasználása) fejlesztési irányhoz az ITP 1 (A megyei gazdaság nemzetközi és 

makrotérségi beágyazódásának megerősítése), 3 (Stabil, versenyképes, diverzifikálódó gazdaság) célja 

kapcsolódik. 

 A megyei vidéki tájak új egyensúlyának kialakítása (kisalföldi agrárvertikum nagytérségi integrációja; 

integrált fenntartható vízgazdálkodás infrastruktúrája, kooperáló erős vidéki közösségek innovatív 

kezdeményezéseinek támogatása; a munkaerő-piaci központok elérhetőségének javítása, központi 
szerepű települések funkciójának megerősítése; élhetőség, rekreációs funkció és a dombvidéki 

mozaikos táj adottságaira épülő helyi gazdaság együttműködésre épülő fejlesztése) célhoz az ITP 1 (A 

megyei gazdaság nemzetközi és makrotérségi beágyazódásának megerősítése), 2 (Megyei turisztikai 

program), 3 (Stabil, versenyképes, diverzifikálódó gazdaság) célja kapcsolódik. 

 A rozsdaterületek, barnamezős területek, tájsebek, meglévő, de nem használt falusi feldolgozó-

kapacitások differenciált újrahasznosítása, rehabilitációja, kezelése, fenntartható területgazdálkodás, 
településüzemeltetés, környezeti veszélyforrások felszámolása, tájgondnokság megszervezése, 
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kooperációra épülő tájfejlesztés fejlesztési irányhoz az ITP 5 (Biztonságos környezet, gyógyuló tájak) 

és 6 (Otthon a XXI. században) célja kapcsolódik. 

 A megye energiaipari pozíciójának megerősítése az energiaszektor struktúraváltására építve (a táji, 

környezeti, térszerkezeti adottságok, az európai (Duna régiós) és az országos energiastratégia és a 
befektetői szándékok összehangolt figyelembe vételével) fejlesztési irány részben szakpolitikai szinten 

megvalósuló feladat, részben pedig az ITP 3 (Stabil, versenyképes, diverzifikálódó gazdaság) céljához 

kapcsolódik. 

A megyei önkormányzat további, területfejlesztéssel összefüggő döntései, tevékenysége: 

A megyei önkormányzat kétoldalú nemzetközi kapcsolatokban (skót, német, szlovák és lengyel 

önkormányzatokkal), Európai Területi Társulások, EGTC-k (Rába–Duna–Vág, Pons Danubii EGTC; 

Istergranum), valamint fejlesztési tanácsokban (Velencei-tó és Térsége–Váli-völgy–Vértes Térségi 

Fejlesztési Tanács, Szigetköz–Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács, Dunakanyar Térségi 

Fejlesztési Tanács, Általér Szövetség) vesz részt. 

4.13 Nógrád megye 

A megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az integrált területi program hozzájárulása az 

OFTK célokhoz 

A Nógrád megye területfejlesztési koncepciójában, területfejlesztési programjában, valamint integrált 
területi programjában meghatározott célok teljes mértékben összhangban vannak az OFTK által 

meghatározott célokkal, a koherencia részletes bemutatását a tervdokumentumok tartalmazzák. Az OFTK 

célrendszerében megjelenő valamennyi tematikus és specifikus cél megjelenik a megye területfejlesztési 

koncepciójában, programjában és a területi integrált programjában, kivéve a hatékony végrehajtás, jó állam 

és az ország makroregionális szerepének erősítése célkitűzést. 

Nógrád megye területfejlesztési tervdokumentumaiban a következő térkategóriával kapcsolatosan 

határozott meg fejlesztési célokat, szempontokat: hátrányos helyzetű térségek. 

A TOP megyei intézkedései 2014-2016 között előkészítési fázisban (tervezés, projektgenerálás, pályázat 

készítés és benyújtás) voltak, a megvalósítás 2017-ben megkezdődött. 

A megye saját hatáskörben meghatározott a TOP projektjeinek értékeléséhez kapcsolódó területi 

szempontú értékelési szempontjai illeszkednek az OFTK területpolitikai céljaihoz. Az ITP három ilyen 

kritériumot rögzít. Az „Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz” 

kritérium az általános célrendszeri illeszkedés elvárása, az OFTK szintjén a megyei fejlesztési irányokhoz 

kapcsolódik. A „Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez” kritérium az OFTK versenyképességet erősítő 

céljának végrehajtásához járul hozzá. A „Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez” kritérium az OFTK 

foglalkoztatási céljaihoz illeszkedik. 

Az OFTK fejlesztési irányokkal összefüggésben tett intézkedések 

Az OFTK Nógrád megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó intézkedések részben a 

megye területfejlesztési tevékenységi keretében, részben a megyét is érintő szakpolitikai intézkedések 

keretében valósulnak meg. A szakpolitikai intézkedéseket a beszámoló 3. fejezete tartalmazza. A megyei 

ITP OFTK fejlesztési irányokhoz történő célrendszeri kapcsolódása és hozzájárulása, valamint a megyei 
önkormányzat további kapcsolódó intézkedései: 

 A megye rendkívül gyenge népességmegtartó képességének javítása, az életkörülmények és 

életkilátások javításával fejlesztési irányhoz szorosan kapcsolódik az ITP2. Környezeti és gazdasági 

szempontból fenntartható településfejlesztés célja, továbbá a megye területfejlesztési programjának 

„Befogadó társadalmi és közösségi megújulás a foglalkoztatottság bővítése érdekében” prioritása, 

valamint „Vonzó helyi élettér kialakítása a vállalkozások és a lakosság számára” prioritása is. 

 Az önfenntartó helyi gazdaság bázisán a lakosság elszegényedésének megállítása, a társadalmi 

depresszió csökkentése, munkahelyteremtés fejlesztési irányhoz az ITP1. Üzleti infrastruktúra 

kapacitások bővítése, fejlesztése a vállalkozói aktivitás és a vállalkozások munkahelyteremtő 
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képességének növelése érdekében cél, valamint a megye területfejlesztési programjának „Befogadó 

társadalmi és közösségi megújulás a foglalkoztatottság bővítése érdekében” prioritása, valamint 

„Vonzó helyi élettér kialakítása a vállalkozások és a lakosság számára” prioritása is kapcsolódik. 

 A vállalkozások élénkítése, új vállalkozások létrejöttének ösztönzése, különös tekintettel az 

agrártevékenységekre, a helyi termék előállításra és a turizmusra fejlesztési irányhoz az ITP5. Nógrád 

megye turisztikai vonzerejének rendszerszerű, fenntartható fejlesztése cél, továbbá a megye 

területfejlesztési programjának „Helyi kulturális, épített és természeti értékekre épülő gazdaság- és 

turizmusfejlesztés” prioritása, és a „Vonzó helyi élettér kialakítása a vállalkozások és a lakosság 

számára” prioritása kapcsolódik. 

 A városok ipari örökségén magas hozzáadott értékű tevékenységek (tudásalapú és high-tech iparágak) 

és a környezetipar meghonosítása, a táji, környezeti szempontok figyelembevételével. Balassagyarmat 

és Salgótarján térszervezésének erősítése, országhatáron átívelően is fejlesztési irány megvalósulását 

az ITP2. Környezeti és gazdasági szempontból fenntartható településfejlesztés cél, valamint a megyei 

területfejlesztési program „Vonzó helyi élettér kialakítása a vállalkozások és a lakosság számára” 

prioritása segíti. A fejlesztési irány megvalósulásához hozzájárulhat Salgótarján ITP-je és az MVP. 

 A munkaigényes beruházások vonzása a halmozottan hátrányos helyzetű Szécsényi, Salgótarjáni és 

Bátonyterenyei kistérségbe fejlesztési irányt a megye területfejlesztési programjának „Befogadó 

társadalmi és közösségi megújulás a foglalkoztatottság bővítése érdekében” prioritása támogatja. 

 A fővárosi agglomeráció felé a gazdasági és munkaerő-piaci vérkeringést, valamint Észak- és Kelet-

Európa, illetve Budapest felé az áruszállítást biztosító közúti és vasúti kapcsolatok fejlesztése 

fejlesztési irány szakpolitikai keretben megvalósuló intézkedés. 

 A hosszabb tartózkodási időt biztosító szolgáltatások, kiemelten az aktív-, a kulturális-, a vallási- és az 

ökoturizmusban fejlesztési irányhoz az ITP5. Nógrád megye turisztikai vonzerejének rendszerszerű, 

fenntartható fejlesztése cél, valamint a megye területfejlesztési programjának „Helyi kulturális, épített 

és természeti értékekre épülő gazdaság- és turizmusfejlesztés” prioritása kapcsolódik.  

4.14 Pest megye 

A megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az integrált területi program hozzájárulása az 

OFTK célokhoz 

A Pest megye területfejlesztési koncepciójában, területfejlesztési programjában, valamint integrált területi 

programjában meghatározott célok teljes mértékig összhangban vannak az OFTK által meghatározott 

célokkal, a koherencia részletes bemutatását a tervdokumentumok tartalmazzák. Az OFTK célrendszerének 

valamennyi tematikus és specifikus célja megjelenik a megye területfejlesztési koncepciójában és 

területfejlesztési programjában. Pest megye az ITP tartalmát a VEKOP kilenc prioritástengelye közül 

három prioritástengely (1, 5, 6. prioritástengelyek) négy intézkedéséhez kapcsolódóan tervezhette meg. 

Pest megye területfejlesztési tervdokumentumaiban a következő OFTK térkategóriákkal kapcsolatosan 
határozott meg fejlesztési célokat, szempontokat: speciális gazdasági övezetek, vidéki térségek, 

Homokhátság, leszakadó, hátrányos helyzetű térségek, különleges táji értékekkel, rekreációs funkciókkal 

bíró övezetek.  

A VEKOP területi intézkedései 2014-2016 között előkészítési fázisban (tervezés, projektgenerálás, pályázat 

készítés és benyújtás) voltak, a megvalósítás 2017-ben megkezdődött. 

A megye saját hatáskörben meghatározott, a VEKOP projektjeinek értékeléséhez kapcsolódó területi 

szempontú értékelési szempontjai illeszkednek az OFTK területpolitikai céljaihoz. Az ITP öt ilyen 

kritériumot rögzít. Az „Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz” 
kritérium a megye területfejlesztési programjának fejlesztési területeihez történő illeszkedés elvárása, az 

OFTK szintjén elsősorban a megyei fejlesztési irányokhoz kapcsolódik. A „Hozzájárulás a belső területi 

kiegyenlítődéshez” kritérium az OFTK területi céljaihoz, elsődlegesen a területi különbségek csökkentése, 
térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés célhoz, valamint a területi kohézió horizontális elvéhez 

kapcsolódik. A „Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez” és a „Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez” 
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kritériumok az OFTK foglalkoztatási és gazdaságösztönzési céljaihoz illeszkednek. A „Hozzájárulás 

komplexebb programok megvalósításához” értékelési szempont az OFTK végrehajtási elveihez illeszkedik.  

Az OFTK fejlesztési irányokkal összefüggésben tett intézkedések 

Az OFTK Pest megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó intézkedések részben a 

megye területfejlesztési tevékenységi keretében, részben a megyét is érintő szakpolitikai intézkedések 

keretében valósulnak meg. A szakpolitikai intézkedéseket a beszámoló 3. fejezete tartalmazza. A Pest 

megyei ITP fejlesztési intézkedéseinek és a megyei területfejlesztési program prioritásainak OFTK 

fejlesztési irányokhoz történő kapcsolódása és hozzájárulása, valamint a megyei önkormányzat további 
kapcsolódó intézkedései: 

 A gazdasági dinamizálása, több lábon álló gazdaságfejlesztés, egyszerre építve a feldolgozóipari- és 

agrár-tradíciókra, valamint az új iparágak, szolgáltatások fejlesztésére. Befektetés-ösztönzés, a 
tőkevonzó képesség javítása, az egyes térségek endogén erőforrásaira alapozva. A gazdasági 

húzótérségek innovációs- és versenyképességének javítása, az M0-ás körgyűrű és a Ferihegyi 

Gazdasági Övezet logisztikai-vállalkozási zónáinak fejlesztése, a megye leszakadó térségeinek 
gazdasági felzárkóztatására kiemelten építve a kkv szektorra fejlesztési irány megvalósulását az ITP 

Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében intézkedés támogatja, és a megyei 

területfejlesztési program „Pest megye több lábon álló gazdaságának dinamizálása” prioritása 

kapcsolódik hozzá. 

 A feladat teljesítéséhez központi költségvetési források is hozzájárulnak. A Pest megye 

területfejlesztési koncepciója és Pest megye területfejlesztési programja megvalósításához nyújtott 
célzott pénzügyi támogatás keretében 2016. december 22-én jelent meg a „Mikro-, kis- és 

középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” című felhívás, amelynek célja, 

hogy elősegítse a Pest megyei vállalkozások meglévő telephelyeinek átalakítását, modernizációját és 

bővítését, a nem megfelelő telephelyek kiváltását. A felhíváshoz 1,4426 Mrd Ft támogatási keret 

kapcsolódik. 

 A megyei önkormányzat részvételével működő Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Térség- és 

Gazdaságfejlesztési Klaszter fontos célkitűzése, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

Magyarország gazdasági növekedésének kulcsszereplőjeként megerősítse vezető pozícióját a Kárpát-

medencében. Az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform a Magyar Tudományos Akadémia 

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet kezdeményezésére és közel 40 hazai telephellyel 

rendelkező vállalkozás, kutatóintézet, szervezet és oktatási intézmény részvételével alakult meg, 

amelynek a megyei önkormányzat is tagja. 

 A társadalmi megújulás, a közösségek és a bizalom erősítése, az együttműködések ösztönzése és 

intézményesítése, a családi értékek előtérbe helyezése, a lakosságának egészségi állapotának javítása, 

az oktatás intézményi- és tartalmi megújítása, kiemelt figyelmet fordítva a gazdaság igényeire. Területi 
és társadalmi kohézió, az esélyegyenlőség javítása fejlesztési irány megvalósulását az ITP 

Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése és a leromlott településrészeken élő 

hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 

intézkedések támogatják. A fejlesztési irány megvalósításához a megyei területfejlesztési programnak a 

Pest megye fejlődésben lemaradó térségeinek komplex fejlesztése; a települési infrastruktúrafejlesztés 
az élhetőbb, fenntarthatóbb lakókörnyezetért; a fenntartható hatékonyan működő, a klímaváltozáshoz 

alkalmazkodó épített és természeti környezet kialakítása; a társadalmi innováció-, megújulás-, a 
társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem, valamint a testben és lélekben 

egészséges Pest megye prioritásai kapcsolódnak. 

 A megyei önkormányzat részt vesz a 2013-ban megalakított Duna-Tisza közi Homokhátság Térségi 

Fejlesztési Tanács munkájában, amelynek tevékenysége e tájegység átfogó fejlesztésének elősegítésére 

irányul. 

 A térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása, a metropolisz térség, benne Pest megye hálózatos 

térstruktúrájának kialakítása, a térség geostratégiai adottságainak jobb kihasználása, a belső 
közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztése kiemelten az elővárosi közlekedés, valamint a térségi 

központok és vonzáskörzeteik tekintetében. Tervezett, koordinált térségfejlesztéssel, takarékos 
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területhasználattal a metropolisz régió többi szereplőjével együttműködő, emellett vonzó, kiemelkedő 

környezeti feltételeket és életminőséget biztosító tér kialakítása fejlesztési irány megvalósulását az ITP 

Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése intézkedése támogatja, és a megyei területfejlesztési 

program „Közlekedésfejlesztés Pest megye nemzetközi, regionális és térségi kapcsolatainak javítása 

érdekében” prioritása kapcsolódik hozzá. 

 A Pest megye részére biztosított célzott támogatás központi költségvetési forrásainak támogatásával 

2016. december 22-én jelent meg az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal 

történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest 

megye területén” című felhívás. A támogatás célja, hogy hozzájáruljon a Pest megye területén lévő, 

önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítéséhez, felújításához és 

korszerűsítéséhez. A fejlesztések javítják a helyi munkába járás körülményeit és a helyi gazdálkodó 

szervezetek működési feltételeit, elősegítik a munkahelyek és közszolgáltatások jobb elérését. A 

felhívás kerete 3,5 Mrd Ft. 

Pest megye célzott támogatása 

Mivel Pest megye – a Közép-magyarországi régió részeként – a fejletlenebb területeknél kevesebb uniós 

forrásra jogosult, – a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és Pest megye 

Területfejlesztési Programja 2014–2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás 

felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat alapján – a Kormány 80 

Mrd forintot biztosít Pest megye fejlesztésére 2016 és 2021 között (ún. „kompenzációs forrás”). A források 

felhasználásának részleteit a Pest Megyei Önkormányzat és az NGM a megyei fejlesztési 

dokumentumokban megfogalmazott célok, beavatkozások alapján közösen dolgozza ki és döntően az 

önkormányzati feladatellátáshoz illetve a kis-és középvállalkozások helyzetének javításához, 

gazdaságfejlesztéshez kapcsolódnak. Ennek megfelelően a források felhasználása összhangban van az 

OTFK célkitűzéseivel. 

4.15 Somogy megye 

A megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az integrált területi program hozzájárulása az 

OFTK célokhoz 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltáró munkarésze 2012. évben, az OFTK 

tervezésével párhuzamosan készült, azonban a tervezők részt vettek az OFTK tervezési folyamatában is, 

így kellő információk birtokában voltak ahhoz, hogy a koncepció helyzetfeltáró és helyzetértékelő 

munkarészének megfelelő illeszkedése az OFTK-ban kijelölt irányokhoz, fókuszterületekhez biztosított 

legyen. A megyei területfejlesztési koncepció javaslattételi munkarészét a Somogy Megyei Önkormányzati 

Hivatal és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársai készítették el az NGM és a 

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal szakmai útmutatásának figyelembevételével. Maga a koncepció már az 

OFTK elfogadását követően, így annak célrendszerét, területpolitikai céljait messzemenően figyelembe 

véve készült el. A területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró munkarésze önálló fejezetben vizsgálja a 

megyét érintő ágazati koncepciók, területfejlesztési elképzelések és hatályos területi tervek, így az OFTK 

tervezetének áttekintését. A koncepció javaslattevő munkarésze szintén önálló fejezetben tartalmaz külső 

koherencia vizsgálatot, amelyben vizsgálja az OFTK célrendszeréhez és területi céljaihoz való illeszkedést. 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Program a koncepcióra épülve, annak szerves folytatásaként, szintén a 

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet előírásai alapján készült. Tekintettel arra, hogy a területfejlesztési 

program célrendszere szervesen épül a területfejlesztési koncepció célrendszerére így az OFTK 

célrendszerével, területpolitikai elveivel való koherencia biztosított. A program is az OFTK elfogadását 

követően, így annak célrendszerét, területpolitikai céljait figyelembe véve készült. A program az OFTK-ra 

való hivatkozást a megyei koncepcióban foglaltaknál kevésbé direkt módon, de tartalmaz (pl. a fejlesztési 

program készítését alátámasztó projektgyűjtési folyamat bemutatása). 

Somogy megye integrált területi programjának tervezése két pilléren nyugszik, egyrészt stratégiai oldalról a 

megyei területfejlesztési program alapozza meg, másrészt az ITP a rendelkezésre álló TOP forráskeretek 

felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá. Tekintettel arra, hogy a 

megyei területfejlesztési koncepció és program mellett a TOP tervezése is az OFTK célrendszerének 

figyelembe vételével, azzal szinergiában történt, így az ITP célrendszer szintű illeszkedése az OFTK 
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célrendszeréhez két irányból is biztosított. Somogy megye ITP-jében önálló fejezet (2.3. fejezet) 

foglalkozik a megyei területfejlesztési program területi célkitűzései, valamint az OFTK területi 

célrendszerének összefüggéseivel. 

Az OFTK-ban rögzített térszerkezeti elvek közül a megyei területfejlesztési koncepció és az arra épülő 

megyei területfejlesztési program célrendszerén, azon belül is a területi célokon keresztül kiemelten 

érvényesülnek az alábbiak: város-vidék együttműködés, város és vonzáskörzete mint funkcionális 

alapegység, periférikus térségek becsatolása az ország társadalmi-gazdaság vérkeringésébe, 

beruházásösztönző térszerkezet (az OFTK e területpolitikai elve megjelenik a megyei ITP célrendszerében 

is), foglalkoztatási központok elérhetőségének javítása, speciális településhálózati típusok eltérő kezelése 

(az utóbbi két OFTK célkitűzés megjelenik a megyei ITP célok közt is). 

Az OFTK térhasználati elvei elsősorban horizontális jelleggel jelennek meg a megyei koncepció és a 

program célrendszerében, de pl. a helyi erőforrások használata és a gazdaságfejlesztés támogatása elv a 

megyei koncepcióban és a programban önálló tematikus specifikus célként is definiált, és megjelenése 

biztosított az ITP-ben is. A megyei koncepció és program horizontális célkitűzései közül különösen „a 

társadalmi, gazdasági és ökológiai tűrőképességet szem előtt tartó fenntartható növekedés biztosítása” cél 

szolgálja az OFTK térhasználati elveinek megvalósulását. 

Somogy megye területfejlesztési koncepciójának, valamint területfejlesztési programjának célrendszere 

(tematikus specifikus célok és területi célok) teljes mértékben lefedik az OFTK megyére vonatkozó 

fejlesztési irányait. A megyei területfejlesztési program prioritásai közül három illeszkedik közvetlenül az 

OFTK-ban a megyére meghatározott fejlesztési elképzelésekhez. Somogy megye integrált területi 

programja a fejlesztési irányok megjelenését részben a célrendszerén keresztül, részben az ITP-ben 

meghatározott TOP intézkedéseken keresztül biztosítja. 

Az OFTK-ban rögzített térségtípusok közül Somogy megyét elsősorban a vidéki térségek közül az 

aprófalvas térség, kisebb arányban a vidékies térség térkategória érinti. Az OFTK-ban nevesített jelentős 

társadalmi hátrányokkal, problémákkal rendelkező, kiemelt felzárkóztatást igénylő vidéki térségek közül 

Dél-Somogy, azon belül is Barcs térsége kisebb területekkel érintett „az Ormánság komplex fejlesztése, Ős-
Dráva Program” által. A Dráva menti térség komplex ökoturisztikai fejlesztésének igénye (kapcsolódva az 

Ős-Dráva Program céljaihoz) nevesítve megjelenik a megyei fejlesztési koncepcióban, valamint a megyei 

területfejlesztési program prioritás rendszerében. Az aprófalvas térségek fejlesztésére a megyei koncepció 

és program „Vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi különbségek mérséklése” területi 

cél fókuszál. A Balaton térsége a koncepcióban és programban is súlyának megfelelően önálló területi 

célkitűzésként szerepel „Balaton kiemelt üdülőkörzet komplex fejlesztése” címen. A romák által magas 
arányban lakott térségek fejlesztése, mint leszakadó és szerkezetátalakítási problémákkal küzdő térségek 

fejlesztése célnál az OFTK a Dél-dunántúli régiót is nevesíti, mint földrajzi célterület. E kérdéskör 

tárgyalása a megyei fejlesztési koncepcióban, valamint a megyei területfejlesztési programban egyrészt „a 

különböző társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megteremtése” horizontális célon, de különösen a 

„közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése” 

tematikus specifikus célon keresztül biztosított. 

A TOP területi értékelési szempontjainak meghatározására a megyei ITP részeként került sor, az ITP 

OFTK-hoz illeszkedő célkitűzéseinek figyelembe vételével. Ennek megfelelően az OFTK céljai, 

területpolitikai elképzelései, térszerkezeti elvei, valamint a Somogy megyében érintett térségtípusokra 

vonatkozó célkitűzései megfelelően visszatükröződnek a kialakított értékelési szempontok által. A Somogy 
megye által kiválasztott kritériumok közül az „Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a 

vonatkozó indikátoraihoz” című a tervek közötti összhang biztosítása mellett a megyei program 

megvalósulását támogatja. A „Hozzájárulás a társadalmi kohézió erősítéséhez” a helyi közösségek és a 

hátrányos helyzetű csoportok integrációjának támogatása, míg a „Hozzájárulás a megye felzárkóztatásához 

és a belső területi kiegyenlítődéshez” a vidéki térségek fejlesztése, az ottani szolgáltatások, infrastruktúra 

helyzetének javítása által támogatja a megyén belüli különbségek csökkentését, az OFTK „A területi 

különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés” című területi céljának 

érvényesülését. A helyi gazdaság és a vállalkozások ökológiai szempontokat is szem előtt tartó támogatását 

célozza a „Hozzájárulás a gazdasági versenyképesség növekedéséhez, különös tekintettel Somogy 

természeti adottságaira alapuló nagyobb feldolgozottsági szintet eredményező termékek előállítására” 

kritériuma. Ez a kritérium így több specifikus és területi OFTK célt is integráltan támogat. Szintén a 

gazdaságfejlesztés támogatását célozza a „Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez, összefüggésben a 
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települések népességmegtartó képességének javításával illetve a helyben történő foglalkoztatás 

megteremtésének elősegítésével” kritérium, amely elsősorban a vállalkozások és közösségi termelés 

infrastrukturális feltételeinek javításához köthető. 

Az OFTK fejlesztési irányokkal összefüggésben tett intézkedések 

Az OFTK Somogy megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó intézkedések részben a 

megye területfejlesztési tevékenységi keretében, részben a megyét is érintő szakpolitikai intézkedések 
keretében valósulnak meg. A szakpolitikai intézkedéseket a beszámoló 3. fejezete tartalmazza. A Somogy 

megyei ITP fejlesztési intézkedéseinek és a megyei területfejlesztési program prioritásainak OFTK 

fejlesztési irányokhoz történő kapcsolódása és hozzájárulása, valamint a megyei önkormányzat további 

kapcsolódó intézkedései: 

 A piaci körülményekhez rugalmasan alkalmazkodni képes, innovatív megoldásokat alkalmazó 
gazdasági bázisok kiépítésének elősegítése, a meglevők megerősítése. Az integrált élelmiszergazdaság 

fejlesztése, a technológiai műszaki innováció támogatása, kihasználva a Kaposvári Egyetemben rejlő 

lehetőségeket. Jó minőségű, magas hozzáadott értékű, versenyképes agrártermékek előállítása, 
többcélú erdő-, hal- és vadgazdálkodás. Vállalkozásélénkítés, munkahelyteremtés, a vidéki népesség 

megtartása érdekében fejlesztési irányhoz az ITP „A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor 

megerősítéséhez szükséges feltételek javítása” és „A helyi termelést, közösségek önellátását segítő 

fejlesztések támogatása” céljai kapcsolódnak, azonban a TOP tematikából adódóan korlátozott a 

hozzájárulásuk. A célt elsődlegesen a VP forrásai támogatják. 

 Az aprófalvas, periférikus térségek leszakadásának mérséklése, területi különbségek csökkentése, a 

hátrányos helyzetű térségek és népesség felzárkóztatása, a centrum és a periféria közötti (északi és 

déli) különbségek mérséklése. Társadalmi befogadás segítése, a szegénység elleni harc, a leszakadt 

népréteg munkára ösztönzése fejlesztési irányhoz az ITP „A helyi termelést, közösségek önellátását 

segítő fejlesztések támogatása” és a „Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népességcsoportok 

társadalmi integrációjának elősegítése” céljai kapcsolódnak. Emellett a helyi programok szintjén a 

LEADER helyi fejlesztési stratégiák járulhatnak hozzá a célhoz. 

 A megye nagytérségi kapcsolatainak kialakítása, az elérhetőség javítása, a fő- és mellékút hálózat 

minőségének javítása, a vasútvonalak korszerűsítése, a közösségi közlekedés fejlesztése, a kerékpárút 

hálózat kiépítése fejlesztési irányhoz az ITP „A közösség által használt infrastrukturális elemek 

fejlesztése, kiépítése, valamint a szolgáltatási intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek javítása” 

céljai járulnak hozzá, emellett a közlekedési szakpolitikai intézkedések szerepe elsődleges. 

 A Határon átnyúló együttműködések erősítése, Horvátország uniós csatlakozásával a határ menti 

gazdasági és közlekedési kapcsolatok javítása, a természeti kincsekre alapozott komplex 

turizmusfejlesztés hálózati rendszerének kialakítása (pl. a Drávára fűzhető közös értékek), a 

termálvizes fürdők fejlesztése. A Balaton turisztikai termékpalettájának színesítése, újabb 
kompkapcsolat kiépítése fejlesztési célhoz az ITP „A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor 

megerősítéséhez szükséges feltételek javítása” célja járul hozzá. A Balatonra vonatkozó részcél 

megvalósulását segíti, hogy a megyei önkormányzat részt vesz a BFT munkájában, továbbá támogatja 

a Balaton területfejlesztési koncepció és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program megvalósítása, 

és az azon alapuló turizmusfejlesztés (1861/2016. (XII.27.) Korm. határozat). 

 A megújuló energiaforrások (különösen biomassza, geotermikus- és napenergia) hasznosítási 

arányának jelentős növelése elsősorban a helyi, közösségi energiatermelő és -ellátó rendszerek 

elterjedésével célhoz „A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása” ITP cél 

kapcsolódik. 

 A területi különbségek mérséklése. Kaposvár centrum/polisz szerepének erősítése. Harmonikus 

városhálózat kialakulásának előmozdítása, a közszolgáltatások színvonalának javítása fejlesztési 

irányhoz az ITP „A közösség által használt infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, valamint a 

szolgáltatási intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek javítása”; illetve a „Közösségfejlesztés és 

a hátrányos helyzetű népességcsoportok társadalmi integrációjának elősegítése” céljai kapcsolódnak. 
Kaposvár centrum szerepének erősítését támogatja a város ITP-je, valamint az MVP keretében 

biztosított fejlesztések. 
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A megyei önkormányzat területfejlesztéssel összefüggő további tevékenysége: 

A Somogy megyei önkormányzat a vizsgált időszakban hozta létre a Somogy megyei foglalkoztatási 

paktum fórumot és a paktum operatív feladatait koordináló irányító csoportot. A megyei foglalkoztatási 

paktum fórum mellett a megyei önkormányzat érintett a Somogy megyében létrejött hat helyi 

foglalkoztatási paktum, valamint Kaposvár MJV foglalkoztatási paktum esetében is mint fórum, illetve 

irányító csoporttag szervezet. 

4.16 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

A megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az integrált területi program hozzájárulása az 
OFTK célokhoz 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerének kialakítása az OFTK-ban 

megfogalmazott célok figyelembevételével történt, a koncepció 4.2 A stratégiai célrendszer külső 

koherenciájának vizsgálata fejezete részletesen bemutatja a kapcsolódási pontokat. Mind az OFTK-ban, 

mind a megyei területfejlesztési koncepcióban az egyik átfogó cél fókusza a foglalkoztatás növelése és a 

vállalkozásfejlesztés. Az értékteremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés, valamint az Aktív 

megye átfogó célok teljes mértékben megfeleltethetők egymással. Az OFTK-ban megfogalmazott 

népesedési fordulat, egészséges megújuló társadalom átfogó cél elsősorban társadalompolitikai 

kérdésekhez kapcsolódik, az átfogó cél Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szolidáris megye átfogó céljával 

koherens, de a vonzó megye átfogó céllal is erőteljes kapcsolódása van, az életminőség javításában mindkét 

megyei átfogó cél fontos szerepet játszik. A természeti erőforrások fenntartható használata, értékeink 

megőrzése és környezetünk védelme országos átfogó célhoz egyértelműen illeszkednek a Vonzó megye 

megyei átfogó célban megfogalmazottak. Az OFTK területfejlesztési céljait a térségi potenciálokra épülő, 

fenntartható térszerkezet átfogó cél integrálja leginkább. A megyei Koncepcióban az „Aktív megye”, a 

centrumtérségre és decentrumokra vonatkozóan, a „Szolidáris megye” a hátrányos helyzetű térségekre 

vonatkozóan fogalmazza meg a megye térségi pontenciáljaira épülő területfejlesztési célokat. A célok 

elérését támogató prioritások és a beavatkozások az OFTK-ban megfogalmazott megyei fejlesztési 

irányokhoz jól, egyértelműen azonosíthatóan kapcsolódnak. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Program a hatályos területfejlesztési koncepció 

célrendszereihez illeszkedően készült el. A koncepcióban előzetesen megfogalmazott prioritások keretében 

a Programban kijelölt, tervezett intézkedések területi fókuszainak kijelölése során az OFTK-ban 

megfogalmazott területpolitikai elképzelések a következők szerint jelentek meg: a megyei 

élelmiszergazdaság piacorientált megerősítése kiemelten a rurális, a vidékies és tanyás térségeket érinti; a 

megyeszékhely komplex, integrált fejlesztése Nyíregyháza területén, a megye versenyképes 

decentrumainak fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye decentrumaiban (Mátészalka, Nyírbátor, 

Kisvárda-Záhony); az élhető vidéki térségek megteremtése a megye rurális területein, a külső perifériák 

felzárkóztatása – a Szatmár-beregi kultúrtáj turisztikai célú fejlesztése; alternatív helyi gazdaságfejlesztés a 

Szatmár-beregi térségben, a leszakadó rétegek, kiemelten a romák felzárkóztatása - kiemelten a 

leghátrányosabb helyzetű térségekben. Az OFTK-ban megfogalmazott megyei fejlesztési irányok ahogy a 

megyei koncepcióban, a területi programban is megjelennek, ezen túlmenően intézkedési, tevékenységi 

szintekre lebontva.  

A megyei területfejlesztési program céljai és prioritásai között több, területi fókuszú fejlesztési cél is 

megfogalmazódott. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Integrált Területi Program forrásfelhasználási 

módok közötti allokációja ezért e területi célok figyelembevételével készült el. Az OFTK-ban 

megfogalmazott "Új területfejlesztési megközelítések" a következők szerint jelennek meg. A „Versenyképes 

megye" ITP cél területi fókuszai: a gazdaságfejlesztés hangsúlya a megyei decentrumok (Nyírbátor, 

Mátészalka, Kisvárda-Záhony) és a külső periféria városainak (Vásárosnaményi, Fehérgyarmati, 

Mátészalkai és Csengeri járás városai) gazdaságfejlesztésére került. A helyi erőforrásokon alapuló 

fejlődésnek nagyobb teret biztosító helyi gazdaságfejlesztés is megfogalmazódott, amely hozzájárul az 

"Autonóm térségek" OFTK-s elv megvalósításához. A turizmusfejlesztés fókusza a megye idegenforgalmi 

területei: Nyírségi turisztikai gyűrű, Szatmár-Beregi kultúrtáj, Nyíri Mezőség idegenforgalmi tengely, 

Rétköz turisztikai tengely. Az "Élhető megye" ITP cél (gazdaságélénkítő és népességmegtartó 

városfejlesztés) területi fókuszai: a megyei járásközpontok; A beruházásösztönző térszerkezet kialakítását 

támogatja. A térségi központok megerősítése hozzájárul a periférikus térségek becsatolása az ország 
társadalmi-gazdasági vérkeringésébe OFTK-s területfejlesztési elv érvényesítéséhez. A "Zöld megye" ITP 
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cél a fenntartható közlekedésfejlesztés fókuszát a megyei járásközpontok elérhetőségét és környezetbarát 

közlekedési módjainak fejlesztését szolgáló beruházások támogatására helyezi. A természeti 

erőforrásainkat védő térszerkezet, mint OFTK-s területfejlesztési megközelítés érvényesítését támogatja, 

valamint hozzájárul a fenntarthatóságot biztosító területhasználathoz is. A határ menti programok és a 

megyei ITP közös, egymást erősítő fejlesztési területei a közlekedésfejlesztés, turisztikai fejlesztések, az 

egészségügyi szolgáltatások fejlesztése lehetnek, amelyek a "Makroregionális térkapcsolatok feltárása" 

elvet erősítik. A források felhasználása kiemelten fontos a megyei decentrumokban (6. prioritás: A megye 

versenyképes decentrumainak fejlesztése) a gazdaság dinamizálásának érdekében, valamint a megye külső 

perifériáiban (9. prioritás: A külső perifériák felzárkóztatása), ahol a gazdaság fejlesztésének a szociális, 

társadalmi szempontokat kell leginkább szolgálnia. Az OFTK megyére vonatkozó fejlesztési irányai az ITP-

ben teljes mértékben megjelennek, az az OFTK releváns céljaival összhangban van. 

A megyei területfejlesztési koncepcióban az OFTK térségtípusai közül vidékies, aprófalvas és tanyás 

térségek kerültek azonosításra. A kiemelkedő táji értékű térségként a Szatmár-Bereg kultúrtáj jelent meg az 

országos koncepcióban. A koncepció helyzetértékelő munkarészében megjelennek az OFTK által 

meghatározott térségtípusok. A településszerkezeti adottságok közül kiemelendő a tanyás, illetve az 

aprófalvas térségek jelenléte. A Szatmár-Beregi térség, mint a megye leghátrányosabb, összefüggő 

válságövezete (külső periféria) jelent meg, ezen a területen kiemelten fontos a mélyszegénység 

felszámolása és a leszakadó térségek felzárkóztatása. Az elmaradott térségek esetében Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye az ország egyik legelmaradottabb, rurális jellegű, periférikus helyzetű térsége, a leszakadó 

térségek felzárkóztatása a koncepcióban célkitűzésként szerepelt. ("A szolidáris megye") 

A megyei területfejlesztési programban meghatározott intézkedések, beavatkozási területek az OFTK-ban 

foglalt alábbi térségtípusokhoz kapcsolódnak: a vidéki térségek fenntartható fejlődésének biztosítását célzó 

intézkedések, speciális vidékfejlesztési feladatot jelentő térségek fejlesztése (tanyás térségek fejlesztése, 

aprófalvas térségek fejlesztése), Szatmár-Bereg kultúrtáj fejlesztése, elmaradott térségek felzárkóztatása, 
romák által magas arányban lakott térségek fejlesztése, speciális gazdasági övezetek kialakítása, 

növekedési és felzárkóztatási térségek kijelölése. Az ITP-ben szintén megjelennek az OFTK térségtípusai, a 

tervezett forrásfelhasználás, a fejlesztendő területek kijelölése a térségtípusok figyelembevételével történt. 

Földrajzi célterületként megjelentek a megyei koncepcióban azonosított idegenforgalmi körzetek (Nyírségi 

turisztikai gyűrű, Szatmár-Beregi kultúrtáj, Nyíri Mezőség idegenforgalmi tengely, Rétköz turisztikai 

tengely és a tanyás és aprófalvas térségek). 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés a 13/2015. (II.24.) önkormányzati határozatában fogadta el 

a megyei ITP forráskeretének felhasználásához a saját TKR kritériumait, az alábbiak szerint: Illeszkedés a 

megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz, Hozzájárulás a gazdasági 

növekedéshez, Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez. A TOP értékelési szempontokban is megtalálható az 

illeszkedés a Megyei Területfejlesztési Programhoz és annak indikátoraihoz. Ennek megfelelően az OFTK-

hoz való illeszkedés az értékelés során is megjelenik. Igen erős a kritériumrendszer gazdaságfejlesztési 

fókusza. Az „Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz”című kritérium a tervek közötti 

összhang biztosítását és a megyei program megvalósulását is támogatja. A „Hozzájárulás a gazdasági 

növekedéshez” és a „Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez” című kritériumok pedig egyaránt az OFTK 

gazdaságfejlesztési, foglalkozatást növelő céljaihoz kapcsolódnak, annak egy-egy szempontját önállóan is 

megjelenítve. 

Az OFTK fejlesztési irányokkal összefüggésben tett intézkedések 

Az OFTK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó 

intézkedések részben a megye területfejlesztési tevékenységi keretében, részben a megyét is érintő 

szakpolitikai intézkedések keretében valósulnak meg. A szakpolitikai intézkedéseket a beszámoló 3. fejezete 

tartalmazza. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ITP fejlesztési intézkedéseinek és a megyei 

területfejlesztési program prioritásainak OFTK fejlesztési irányokhoz történő kapcsolódása és 
hozzájárulása, valamint a megyei önkormányzat további kapcsolódó intézkedései: 

 A kis-és és középvállalkozások megerősítése, a feldolgozószektor fejlesztése fejlesztési irányhoz az 1. 

Versenyképes megye; 5. Proaktív megye ITP célok kapcsolódnak. 
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 Az értékteremtő foglalkoztatás és aktivitás növelése a megyei gazdaság jövedelmező ágazatainak 

fejlesztésével, valamint a szociális gazdaság erősítésével célt az ITP célok: 1. Versenyképes megye; 5. 

Proaktív megye; 6. Szolidáris megye céljai támogatják. 

 A verseny- és exportképes élelmiszergazdaság megerősítése, amely a megyében megtermelt 
mezőgazdasági termékekre támaszkodik, jelentős hozzáadott értéket generál, új értéket, új termékeket 

állít elő, innováción, innovatív megoldásokon alapul fejlesztési irány vonatkozásában az 

agrárfejlesztéseket a megyei ITP közvetlenül az 1. Versenyképes megye cél keretében támogatja, de 

közvetve az 5. Proaktív megye cél is támogathatja a megyei szintű gazdasági önszerveződések által. Az 

agrárium fejlesztését a megyei területfejlesztési program 1. prioritása, „A megyei élelmiszergazdaság 

piacorientált megerősítése” címmel támogatja. Az ITP hozzájárulása a TOP tematikából adódóan 

korlátozott, a fejlesztésekben elsődleges a VP szerepe. 

 A megye adottságaihoz igazodva az energiahatékonyság, az energiaforrások racionális 

felhasználásának támogatása, új és megújuló energiaforrások alkalmazásának előmozdítása, 
hasznosíthatóságának elősegítése, az energiadiverzifikáció támogatása irányhoz az ITP 4. Zöld megye 

célja járul hozzá. 

 A gazdaság igényeit jobban tükröző, annak változásaihoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodó 
szakképzési, felsőoktatási, innovációs és kutatási kapacitás kiépítése és folyamatos fejlesztése cél 

esetében az oktatás és KFI tevékenységet az ITP közvetlenül nem támogatja, viszont a megyei 

területfejlesztési program 4. „A megye gazdasági fejlődését elősegítő oktatási és innovációs rendszer 
kialakítása” prioritásában szerepel. Szakpolitikai keretekben megvalósuló feladat. 

 A nyíregyházi agglomerációnak, mint gazdasági, foglalkoztatási, közszolgáltatási, turisztikai és 

kulturális centrumnak a fejlesztése cél esetében a megyeszékhely fejlesztését szinte az összes ITP cél 

támogatja, pl. a gazdaságfejlesztést, közszolgáltatásokat, integrált városfejlesztést, azonban kifejezetten 

Nyíregyházára a megyei területfejlesztési program 5. prioritása (A megyeszékhely komplex, integrált 

fejlesztése) fókuszál, illetve Nyíregyháza saját integrált területi programja tartalmazza a város 

fejlesztési céljait. Emellett az MVP keretében biztosított fejlesztések is e cél megvalósulását segítik. 

 A megye külső perifériáinak komplex felzárkóztatása és a határ menti válságövezetek, valamint a vidéki 

térségek integrált fejlesztése a hungarikumok hagyományos feldolgozásával, a turizmus és a falusi 
önellátó gazdálkodás erősítésével. Kapcsolódó ITP célok: 1. Versenyképes megye; 5. Proaktív megye; 

6. Szolidáris megye. 

 A megyei gazdasági decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése, összehangolt fejlesztése, 
gazdasági, foglalkoztató és szolgáltató szerepük erősítése fejlesztési irányhoz a 2. Élhető megye; a 3. 

Szolgáltató megye és részben az 5. Proaktív megye (gazdasági önszerveződések) kapcsolódik. 

 A kedvező geopolitikai helyzetben rejlő potenciál jobb kihasználása, határon átnyúló együttműködések 

ösztönzése (pl.: Nyíregyháza-Szatmárnémeti, Szatmár-Bereg térsége, Záhony) fejlesztési irány esetében 

a határon átnyúló kapcsolatokat nem támogatja a megyei ITP a TOP tematikából adódóan, azonban a 

megyei területfejlesztési program „Komplex megyei menedzsment és marketing tevékenység 
megvalósítása” című 3. prioritása kifejezetten támogatja többek között ezeket a fejlesztéseket is. 

4.17 Tolna megye 

A megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az integrált területi program hozzájárulása az 
OFTK célokhoz 

A Tolna megye területfejlesztési koncepciójában megfogalmazott három átfogó cél egyértelműen 

megfeleltethető az OFTK négy átfogó céljának. Mind az OFTK-ban, mind a megyei fejlesztési 

koncepcióban hét specifikus cél került megfogalmazásra. Az OFTK célok közül a „jó állam” 

megteremtéséhez értelemszerűen nem kapcsolódik cél a megyei koncepcióban. A hetedik OTFK specifikus 

célhoz, mely a környezetvédelemre és az erőforrások fenntartható hasznosítására fókuszál, a megye 

specifikus céljai kapcsolódnak, és önálló alfejezetben jelennek meg. A fenntarthatóság kérdésköre 

ugyanakkor a megyei koncepcióban horizontális szempontként is megjelenik. 



373 
 

A Tolna megyei területfejlesztési program kidolgozása a megyei területfejlesztési koncepció átdolgozásával 

összhangban készült. A két munka összehangolásának kiemelt szempontja volt, hogy biztosítsa a megyei 

fejlesztési dokumentumok összhangját az uniós kohéziós politika kereteivel és az operatív programokat 

megalapozó szakpolitikai dokumentumokkal. A fejlesztési program prioritásai, beavatkozási területei és 

intézkedései mind szellemiségükben, mind szakmai részleteikben összhangban vannak az OFTK-ban 

megjelölt célokkal. 

Tolna megye ITP-je nem tartalmaz utalást az OFTK-ra. Szerkezete kötött tartalmi fejezeteket tartalmaz, 

melyben nem volt elvárás az OFTK-ra való utalás, hivatkozás, hiszen a megalapozó megyei 

tervdokumentumok készítésénél ez kiemelt elvárás volt. Tekintettel arra, hogy a megyei területfejlesztési 

koncepció, valamint a megyei területfejlesztési program is az OFTK célrendszerének figyelembe vételével 

készült, így az ITP illeszkedése az OFTK célrendszeréhez is biztosított.  

Az OFTK térségtípusait tekintve megyei területfejlesztési koncepció elsősorban az OFTK vidéki térségek 

értékalapú felemelése céljához kapcsolódik, mely a megye adottságaiból is adódik. Területi fókusz – 

elsősorban a koncepció mezőgazdasági fejlesztési orientációja okán – a megye középső, aprófalvas, 

városhiányos térségére, illetve ezzel átfedésben Tamási térségére került meghatározásra, mint kiemelten 

fejlesztendő térség, illetve szabad vállalkozási zóna.  

Az ITP területi kiválasztási rendszerének a megye hatáskörében meghatározott kritériumai szintén 

illeszkednek az OFTK céljaihoz. A Tolna megye által választott kritériumok közül az „Illeszkedés a megyei 

területfejlesztési koncepcióhoz” című a tervek közötti összhang biztosítását célozza. A „Hozzájárulás a 

gazdasági növekedéshez” és a „Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez” egyaránt a fenntartható 

gazdaságfejlesztés egy-egy aspektusát támogatja, összhangban az OFTK „A területi különbségek 
csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés” című területi céljával és a „Versenyképes, 

innovatív gazdaság” című specifikus céllal. Több OFTK célhoz (pl. energiahatékonyság, helyi 

gazdaságfejlesztés) is kapcsolható a „Hozzájárulás a kiadások csökkentéséhez és/vagy a bevételek 
növeléséhez” kritérium, amely elsősorban a települési önkormányzatok helyzetének javítását célozza. 

Szintén több OFTK célt támogat a „Hozzájárulás a lakossági alapszolgáltatások színvonalának 
növeléséhez” kritériuma, amely az egészségügyi, szociális szolgáltatások és az oktatás fejlesztését célozza. 

Az OFTK fejlesztési irányokkal összefüggésben tett intézkedések 

Az OFTK Tolna megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó intézkedések részben a 

megye területfejlesztési tevékenységi keretében, részben a megyét is érintő szakpolitikai intézkedések 

keretében valósulnak meg. A szakpolitikai intézkedéseket a beszámoló 3. fejezete tartalmazza. A Tolna 

megyei ITP fejlesztési intézkedéseinek és a megyei területfejlesztési program prioritásainak OFTK 

fejlesztési irányokhoz történő kapcsolódása és hozzájárulása, valamint a megyei önkormányzat további 

kapcsolódó intézkedései: 

 Az innovatív környezeti ipar és energetika lehetőségeinek megteremtése működő tudásbázisokkal, a 

Paksi Atomerőmű fejlesztéséhez kapcsolódó szak- és felsőoktatási képzés biztosítása fejlesztési 

irányhoz az ITP 1. Fenntartható gazdaság és turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés célja kapcsolódik. 

 A piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése (élelmiszeripar, textil- és bőripar, 
fémfeldolgozás), mezőgazdasági termékek feldolgozása, piaci értékesítése; a biotermelés ösztönzése, az 

agrármarketing tevékenység fejlesztése célhoz az 1. cél Fenntartható gazdaság és turizmusfejlesztés, 

munkahelyteremtés, valamint a 3. Környezeti fenntarthatóság elősegítése ITP cél kapcsolódik. 

 A közúti és vasúti közlekedés infrastruktúra fejlesztése (M9 gyorsforgalmi út), a táji, környezeti 

szempontok figyelembevételével fejlesztési irányhoz az ITP 2. Közlekedésfejlesztés cél kapcsolódik, 

elsősorban azonban a közlekedési szakpolitika keretében megvalósuló feladat. 

 A termálvízkincs egészségturisztikai, energetikai és mezőgazdasági hasznosítása fejlesztési irányhoz az 

ITP 1. cél Fenntartható gazdaság és turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés és 3. Környezeti 

fenntarthatóság elősegítése célja kapcsolódik.  

 A turizmus jelenlévő ágazatainak fejlesztése, tematikus összekapcsolása (termál- és gyógyturizmus: 
Dombóvár, Hőgyész, Tamási, Tengelic, Bonyhád; vadászturizmus: Gemenc, Gyulaj; tájjellegű és 
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kulturális turizmus: Sárköz, szekszárdi fesztiválok; vízi turizmus: Fadd-Dombori, a Sió-csatorna 

fejlesztése; horgászturizmus: Duna és horgásztavak; borturizmus: Szekszárdi borvidék, Tolnai 

borvidék) fejlesztési irányhoz az 1. Fenntartható gazdaság és turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés 

ITP cél kapcsolódik. 

 A Szekszárd, mint megyei fejlesztési pólus központi és idegenforgalmi funkcióinak megerősítése és a 

megye városainak képessé tétele az innováció befogadására fejlesztési irányhoz a megyei ITP-ben az 

1. Fenntartható gazdaság és turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés, a 4. Közintézmények fejlesztése és 

az 5. Élhető települések cél kapcsolódik. Emellett elsődlegesen a város saját ITP-je támogatja a cél 

megvalósulását, valamint az MVP keretében tervezett fejlesztések. 

4.18 Vas megye 

A megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az integrált területi program hozzájárulása az 
OFTK célokhoz 

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának Külső koherencia vizsgálat c. fejezete tér ki az OFTK 

célrendszere és a megyei koncepció összevetésére. A vizsgálat az átfogó célok szintjére terjed ki, az 5 

megyei cél mindegyikét hozzárendelve az OFTK országos szintű átfogó céljaihoz (4 db). Az OFTK 

területpolitikai elképzeléseit tartalmazó fejezetekben felsorolt szempontok több helyen is megjelennek a 

koncepcióban, a fejlesztési elképzelések közötti kapcsolódások sokrétűen bemutatásra kerültek. Pl. a négy, 

a megyén belül különféle sajátosságokkal rendelkező térkategória elkülönítése jól mutatja a megyei 

területpolitikai elvek differenciált érvényesítésének igényét, több ponton is kapcsolódva az OFTK Új 
területfejlesztési megközelítések fejezetéhez. Az OFTK ezen fejezetében rögzített, térszerkezetre vonatkozó 

módszertani elvek visszaköszönnek a megyei koncepció jövőképének térképi ábrázolásában is (az 

aprófalvas térségek, a kiemelt turisztikai desztinációk, a közlekedési kapcsolatok, a megyeszékhely, mint 

várostérség, valamint a Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ térségének elkülönítése) 

A megyei területfejlesztési program szintjén pl. az OFTK 3.1.2.6 pontjában megfogalmazott, az ország fő 

gazdasági-közlekedési tengelyei közé beékelődő, leszakadó térségek kezelésére vonatkozó országos 

célkitűzések érvényesítését részben a program 2.1.6. intézkedése, a „Szociális vállalkozás-fejlesztő 

program” jeleníti meg, az Őrség és a Vasi Hegyhát térségére fókuszálva. Az OFTK 3.1.2 Új 
területfejlesztési megközelítések c. fejezetében felsorolt területi elvek érvényesülését mutatja a megyei 

területfejlesztési program szintjén a 2.6.5. intézkedés „Folyóvizek (pl. Rába, Répce, Marcal) menti területek 

összehangolt fejlesztése” címmel.  

Az OFTK fejlesztési irányokkal összefüggésben tett intézkedések 

Az OFTK Vas megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó intézkedések részben a 

megye területfejlesztési tevékenységi keretében, részben a megyét is érintő szakpolitikai intézkedések 

keretében valósulnak meg. A szakpolitikai intézkedéseket a beszámoló 3. fejezete tartalmazza. A megyei 

ITP OFTK fejlesztési irányokhoz történő célrendszeri kapcsolódása és hozzájárulása, valamint a megyei 
önkormányzat további kapcsolódó intézkedései az alábbiak: 

 Az észak-déli, kelet-nyugati irányú nemzetközi közúti és vasúti közlekedési tengelyek fejlesztése és 

azokhoz kapcsolódóan a megyén belül a települések elérhetőségének javítása, valamint a fejlesztések 
eredményeként Szombathely-Körmend térségében a logisztikai tevékenység bővítése fejlesztési irány 

megjelenik a megyei ITP 3.1.1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére, 

illetve a 3.1.3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 

című fejezeteiben. 

 A szektorokon és határokon átívelő gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási és képzési együttműködések 

támogatása, ezen belül kiemelten a Pannon Járműipari és Mechatronikai Centrum fejlesztése: 
Szentgotthárd, Szombathely, Zalaegerszeg) fejlesztési irány visszaköszön az ITP 3.1.1. Térségi 

gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére, 2.2.3. Szomszédos megyékkel való célok, 

fejlesztések összehangolása, illetve 2.2.3 Kapcsolódás bemutatása az országhatáron átnyúló tervezett 
megyei fejlesztésekhez című fejezeteiben, és a szombathelyi IVS-ben és ITP-ben. 
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 A komplex humánerőforrás fejlesztési program a helyi alap-, közép- és felsőfokú képzések összehangolt 

fejlesztésével, a meglévő kapacitások – szombathelyi egyetemi központ, az egészségügyi főiskolai 

képzés és az ELTE Gothard Obszervatórium – erősítésével, a K+F teljesítmény növelése, kiemelten az 

alkalmazott kutatásban fejlesztési irányhoz kapcsolódik az ITP 3.1.5. Megyei és helyi emberi erőforrás 
fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés című fejezete, illetve Szombathely 

IVS-e és ITP-je 

 A „Megújuló energiák fenntartható hasznosítása (termál-, bio-, szél- és napenergia)”. fejlesztési 

iránnyal a megyei ITS 3.1.3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a 

városi területeken című fejezete mutat leginkább átfedést. 

 A „Kiemelt térségi brand-ek kialakítása a turisztikai szektorban: Őrség, Kőszeg–Írott-kő, Savaria, 
Pannon fürdővilág” fejlesztési irányhoz kapcsolódó célt a megyei ITP a TOP tematikából adódóan 

nem tartalmaz, azokhoz a helyi terveket tekintve a megyei területfejlesztési program mellett az érintett 

térségek VP LEADER helyi fejlesztési stratégiái járulhatnak hozzá. 

 A gyógyfürdőkre (Bükfürdő, Sárvár), a történelmi hagyományokra (Savaria Karnevál, Szent Márton-

kultusz) és az épített (Kőszeg) és természeti (Őrség, Írott-kő) örökségre egyaránt építő 

turizmusfejlesztés fejlesztési irányhoz kapcsolódó célt a megyei ITP a TOP tematikából adódóan nem 

tartalmaz, azokhoz a helyi terveket tekintve a megyei területfejlesztési program mellett az érintett 

térségek VP LEADER helyi fejlesztési stratégiái járulhatnak hozzá. 

 Az agrárium fejlesztése a helyi termelői piacok megteremtése mellett a magasabb hozzáadott értéket 

jelentő helyi élelmiszer-feldolgozás erősítésével” fejlesztési irány az ITP 3.1.1. Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére című fejezetében szerepel, ehhez azonban csak 

korlátozottan járul hozzá, a cél elsődlegesen a VP forrásaival valósulhat meg, a tematikus intézkedések 

mellett a LEADER helyi fejlesztési stratégiák keretében. 

 A kistelepülések, belső perifériás térségek (pl. Vasi Hegyhát, Kemenesalja, Őrség felzárkóztatása) 

népességmegtartó-képességének javítása infrastrukturális fejlesztések és térségi alapon szervezett 

közszolgáltatások révén, valamint a belső erőforrásokra alapozott helyi gazdaságfejlesztése 
eredményeként (pl. helyi termékek értéknövelő fejlesztése és közösségi alapú foglalkoztatás) fejlesztési 

irány az ITP 3.1.1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére, a 3.1.5. 
Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés 

című fejezeteihez kapcsolódik, emellett a helyi fejlesztés programokat tekintve a LEADER helyi 

fejlesztési stratégiák (VP) járulhatnak hozzá. 

 Az osztrák, szlovén határ menti kapcsolatok bővítése, különös tekintettel a közös munkaerő-piac 

kihívásaira, illetve a természeti értékek közös fenntartható hasznosítására, valamint aktív részvétel a 

transznacionális együttműködésekben fejlesztési irány az ITP 2.2.3 Kapcsolódás bemutatása az 
országhatáron átnyúló tervezett megyei fejlesztésekhez című fejezetében kerül előtérbe. 

4.19 Veszprém megye 

A megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az integrált területi program hozzájárulása az 
OFTK célokhoz 

Veszprém megye területfejlesztési koncepciójában, területfejlesztési programjában, valamint integrált 
területi programjában meghatározott célok teljes mértékben összhangban vannak az OFTK által 

meghatározott célokkal, a koherencia részletes bemutatását a tervdokumentumok tartalmazzák. Az OFTK 

célrendszerében megjelenő valamennyi tematikus és specifikus cél megjelenik a megye területfejlesztési 

koncepciójában, programjában és a területi integrált programjában. 
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Veszprém megye területfejlesztési tervdokumentumaiban a következő OFTK térkategóriákkal 

kapcsolatosan határozott meg fejlesztési célokat, szempontokat: az egyes nagytérségek megújulását 

biztosító fejlesztések, kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése, a területi különbségek csökkentése, 

térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés. 

A TOP megyei intézkedései 2014-2016 között előkészítési fázisban (tervezés, projektgenerálás, pályázat 

készítés és benyújtás) voltak, a megvalósítás 2017-ben megkezdődött. 

A megye saját hatáskörben meghatározott a TOP projektjeinek értékeléséhez kapcsolódó területi 

szempontú értékelési szempontjai illeszkednek az OFTK területpolitikai céljaihoz. Az ITP három ilyen 

kritériumot rögzít. Az „Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz” 

kritérium az általános célrendszeri illeszkedés elvárása, az OFTK szintjén a megyei fejlesztési irányokhoz 

kapcsolódik. A „Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez” kritérium az OFTK területi céljaihoz, 

elsődlegesen a területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés célhoz, 

valamint a területi kohézió horizontális elvéhez kapcsolódik. A „Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez” 

cél az OFTK foglalkoztatási céljaihoz illeszkedik.  

Az OFTK fejlesztési irányokkal összefüggésben tett intézkedések 

Az OFTK Veszprém megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó intézkedések részben a 

megye területfejlesztési tevékenységi keretében, részben a megyét is érintő szakpolitikai intézkedések 

keretében valósulnak meg. A szakpolitikai intézkedéseket a beszámoló 3. fejezete tartalmazza. A megyei 

ITP OFTK fejlesztési irányokhoz történő célrendszeri kapcsolódása és hozzájárulása, valamint a megyei 
önkormányzat további kapcsolódó intézkedései: 

 A közösségi közlekedést segítő kelet-nyugati irányú közlekedési infrastruktúra (8-as főút és 

vasútvonalak) hálózati fejlesztése, a városok közötti kapcsolat javítása fejlesztési irány részben 

fejlesztéspolitikai és szakpolitikai szinten valósul meg, részben pedig az ITP 1 (Önkormányzati 

gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása) és 2 (Élhető, vonzó települések megteremtése 

és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra fejlesztése) céljához illeszkedik. 

 A helyi gazdaság jelenlegi teljesítő képességének, hozzáadott értékének emelése, új perspektivikus 

ágazatok és a „tudásalapú ipar” megerősödése feladat az ITP 1. (Önkormányzati gazdasági területek 

fejlesztése és elérhetőségük javítása) céljához kapcsolódik. 

 A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, a tudományos kutatás és 

fejlesztés feltételeinek, intézményeinek fejlesztése fejlesztési irány részben fejlesztéspolitikai és 

szakpolitikai szinten valósul meg, részben pedig az ITP 6. célhoz kapcsolódik. 

 Az ipari zónák rehabilitációjának folytatása, a turizmus és a koncentrált ipari tevékenységek 

környezetterhelésének minimalizálása fejlesztési irány az ITP 3. (Leszakadó városi területek 

megújítása és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítása) és 4. (Természeti 

adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése) céljához kapcsolódik. 

 A megye határain túlnyúló egészségügyi szolgáltatások fejlesztése fejlesztési irány szakpolitikai 

keretben valósul meg. 

 A megye táji, természeti és műemléki értékeinek megőrzése, tematikus összekapcsolása, fenntartható 

hasznosítása, megismertetése fejlesztési irány részben fejlesztéspolitikai és szakpolitikai szinten 

valósul meg, részben pedig az ITP 4. célhoz kapcsolódik. 

 A karsztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezet minőségének javítása és a Balaton táji, 

természeti védelmének növelése fejlesztési irány szakpolitikai keretben valósul meg. 

 A balatoni turisztikai körzet, mint rekreációs térség szolgáltatás- és minőségi kínálatának a 
szezonalitást oldó fejlesztése, koordinálása fejlesztési irány az ITP 4 (Természeti adottságokra és 

kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése) és 6 (A Veszprém megyén belüli területi 

egyenlőtlenségek csökkentése komplex fejlesztések megvalósításával) céljához kapcsolódik. A 

fejlesztési irány megvalósulását segíti, hogy a megyei önkormányzat részt vesz a BFT munkájában, 
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továbbá támogatja a Balaton területfejlesztési koncepció és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai 

Program megvalósítása, és az azon alapuló turizmusfejlesztés (1861/2016. (XII.27.) Korm. határozat). 

 A városok térségszervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalvas és perifériális térségek 

komplex fejlesztése a népességmegtartás érdekében fejlesztési irány az ITP 2. Élhető, vonzó 

települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra fejlesztése, 3. Leszakadó városi 

területek megújítása és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítása és 6. A Veszprém 

megyén belüli területi egyenlőtlenségek csökkentése komplex fejlesztések megvalósításával céljához 

kapcsolódik. 

 A megyeszékhely és a városok a kultúra és az innovatív tudás központjai fejlesztési irány részben 

kapcsolódik az ITP 2. Élhető, vonzó települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző 

infrastruktúra fejlesztése céljához. 

A megyei önkormányzat területfejlesztéssel összefüggő további tevékenysége: 

A megyei önkormányzat a területfejlesztési törvényben előírt regionális és megyei területfejlesztési 

konzultációs fórumok mellett Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégiumot működtet, valamint 

tagja a Balaton Fejlesztési Tanácsnak és a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsnak. 

4.20 Zala megye 

A megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az integrált területi program hozzájárulása az 
OFTK célokhoz 

A Zala megyei területfejlesztési koncepcióban a megyei célok és azok rendszerének megfogalmazása a 

hatályos és a készülő országos koncepciók, programok és tervek (a formálódó OFTK, a Növekedési Terv, 

az EU 2020 valamint a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia) ismeretében, azokhoz illeszkedve 

került megfogalmazásra. A dokumentum konkrétan hivatkozza is az OFTK-t a fejlesztendő dunántúli 

fejlődési tengely vonatkozásában. 

A megyei területfejlesztési programban tervezett országos jelentőségű fejlesztések az OFTK-ban 

foglaltakkal összhangban a következők szerint kerültek megfogalmazásra: kiemelt, országos jelentőségű 

közlekedési infrastrukturális fejlesztések Zala megye társadalmi-gazdasági fejlődésének előmozdítása, 

valamint a Zala megyét magába foglaló nyugat-dunántúli térség területi és társadalmi kohéziójának 

erősítése érdekében; valamint innovatív, jövőbeni húzóágazatok fejlődésének és hálózatosodásának 

elősegítése. 

A területfejlesztési program hangsúlyozza, hogy Zalaegerszeg és Nagykanizsa megyei jogú városok ipar és 

gazdaságfejlesztési adottságai, valamint ipar és gazdaságfejlesztési potenciálja miatt az OFTK és a GINOP 

egyeztetési dokumentumában említett, országos szinten kiemelt növekedési zónák közé tartoznak. Ennek 

megfelelően Nagykanizsa és Zalaegerszeg a kormányhatározatban kiemelt fejlesztési területként 

meghatározott Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ része. A turizmusgazdaság fejlesztése 

szempontjából Hévíz, Keszthely, Zalakaros és Lenti országos szinten kiemelt fejlesztése indokolt, amely 

szintén levezethető az OFTK-ban foglaltakból. 

Mind a megyei területfejlesztési koncepció, mind a területfejlesztési program konkrét hivatkozásokat 

tartalmaz az OFTK-ra, illetve annak céljaira. A Zala Megyei Integrált Területi Program viszont már nem 

közvetlenül az OFTK-ra, hanem az annak figyelembe vételével kidolgozásra került TOP céljaira 

figyelemmel került kidolgozásra. Ugyanakkor az ITP céljai a bemutatottak szerint a Zala Megye 

Területfejlesztési Koncepciójával összhangban vannak és mivel a koncepció az OFTK céljaival 

összhangban van, így közvetetten az ITP céljai is megfeleltethetők az OFTK céljainak. 

Az OFTK fejlesztési irányokkal összefüggésben tett intézkedések 

Az OFTK Zala megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósítását célzó intézkedések részben a 

megye területfejlesztési tevékenységi keretében, részben a megyét is érintő szakpolitikai intézkedések 

keretében valósulnak meg. A szakpolitikai intézkedéseket a beszámoló 3. fejezete tartalmazza. A megyei 
ITP OFTK fejlesztési irányokhoz történő célrendszeri kapcsolódása és hozzájárulása, valamint a megyei 

önkormányzat további kapcsolódó intézkedései az alábbiak: 
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 A megyeszékhely bekapcsolása a nemzetközi gyorsforgalmi úthálózatba, a Közép-európai 

Közlekedési Folyosó elemeinek kiépítésével (M9 gyorsforgalmi út, 17-es sz. vasúti vonal) Zala 

megye a Baltikum és az Adria közötti kereskedelmi-logisztikai tranzittérséggé fejlődhet fejlesztési 

irányhoz a megyei ITP „Élhető, versenyképes zalai falvak és városok” célja kapcsolható. 

 A helyzeti energiájukat kihasználó térségek gazdasági specializációja fejlesztési irány térségi 

specializációt definiál. Eszerint Zalaegerszeg térsége termelő típusú elektronikai-, gépipari- és 

mechatronikai gazdasági központtá fejlődik (Harmadik Járműipari és Mechatronikai Centrum), a 

szlovén-horvát-magyar hármas határnál Nagykanizsa-Letenye térsége nemzetközi jelentőségű 

logisztikai központtá válik, Keszthely-Hévíz térségében jelentős potenciál van a gyógyvízkészletre 

alapozott egészségiparban és a Balatonhoz köthető idegenforgalmi szolgáltatás területén, Lenti 

térségében a gyógy- és gasztroturizmus kiemelt szerepe jellemző. E fejlesztési irányhoz a megyei 

ITP „A világpiacra termelő, dinamikus zalai gazdaság kialakítása”, „élhető, versenyképes zalai 

falvak és városok”, valamint a „Rekreáció és gyógyulás: Turizmus-fejlesztés Zalában” céljai 

kapcsolódnak. 

 Az aprófalvas, perifériális térségek felzárkóztatása (Zalaszentgrót), a vidéki életminőség javítása, 

a mezőgazdasági termelés és integráció feltételeinek javítása, a vidéki önellátó gazdálkodás, a 

helyi piacok, az élelmiszer helyi feldolgozása és a falusi turizmus támogatása fejlesztési irányhoz 

kapcsolódik az ITP. „ Élhető, versenyképes zalai falvak és városok”, a „Múltunkból jövőt! A 

vidéki Zala hagyományának megőrzése”, valamint az „Erős és együttműködő megyei közösség” 

célja. 

 Az egyetemi potenciál fejlesztésére a műszaki-, logisztikai- és agrár felsőoktatás területén, 
valamint az önálló egyetemi kutató-, fejlesztő-, innovációs- és tudásközpont kialakítása a 

megyében fejlesztési prioritáshoz az ITP „Megújulni képes, felkészült zalai emberek” célja 

kapcsolódik.. 

 A megújuló energiaforrások szélesebb körben történő fenntartható hasznosítása fejlesztési 

irányhoz elsősorban a megyei ITP „Élhető, versenyképes zalai falvak és városok” célja 

kapcsolódik. 
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5 A MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE 

5.1 Az OFTK megvalósításának pénzügyi eszközei 

Az OFTK megvalósításhoz az Országgyűlés közvetlenül forrásokat nem rendelt, azok közvetetten, az uniós 

finanszírozású operatív programokon, támogatásokon és az érintett szakpolitikákon keresztül állnak 

rendelkezése. Az OFTK rögzíti, hogy megvalósításának elsődleges eszközei a pénzügyi források, döntő 

részben uniós források, kisebb részben a nemzeti költségvetésben biztosított hazai fejlesztési források, 

korlátozott szerepet vállalhatnak a fejlesztéspolitika finanszírozásában, azonban az uniós források által nem 

finanszírozott területeken szerepük fontos lehet. A források hazai keretét és felhasználásuk szabályait az 

OFTK szerint a PM, az egyes uniós alapokból finanszírozott fejlesztési területeket az operatív programok 

fogják rögzíteni. Az uniós és hazai forrásokra épülő fejlesztéspolitikai gyakorlat ezeknek az elveknek 

megfelel. Az OFTK 2014-2020-ra vonatkozó nemzeti prioritásai beépültek a PM-be, annak nemzeti 

fejlesztési prioritásait adják, és azon keresztül tudnak érvényesülni az operatív programokban. 

5.2 Az Európai Unió fejlesztéspolitikai keretei 

5.2.1 Az Európa 2020 Stratégia célkitűzései 

Az OFTK célrendszere az EU 2020 stratégia céljait figyelembe véve készült. A foglalkoztatásra, oktatásra, 

kutatásra és innovációra, társadalmi befogadásra és a szegénység enyhítésére, valamint az éghajlatváltozás 

elleni küzdelemre és az energiaügyre vonatkozó célok, továbbá a területi szempontok, a területi kohézió 

erősítése, területi együttműködések fokozása, a területek összekapcsolása, a centrum-periféria 

viszonyrendszerben rejlő negatívumok mérséklése, a policentrikus Európa megvalósítása EU célok a 

nemzeti fejlesztéspolitika számára is fontosak, az OFTK-ban megjelennek. 

5.2.2 A Területi Agenda 2020 célkitűzései 

Az OFTK célrendszere a Területi Agenda 2020 területi prioritásait figyelembe véve készült. A 

policentrikus és kiegyensúlyozott területi fejlődés elősegítése, az integrált fejlesztés ösztönzése a 

városokban, a vidéki és sajátos adottságú régiókban, a határokon átnyúló és transznacionális funkcionális 

régiók területi integrációja, a régiók erős helyi gazdaságokon nyugvó globális versenyképességének 

biztosítása. a területi összeköttetés javítása, a régiók ökológiai, táji és kulturális értékeinek kezelése és 

összekapcsolása, a policentrikus Európa megvalósítása célok a nemzeti fejlesztéspolitika számára is 

fontosak, az OFTK-ban megjelennek. 

5.2.3 A Kohéziós Politika célkitűzései 

Az OFTK célrendszere a nemzeti fejlesztéspolitikát határozza meg, az EU kohéziós politika tematikus 

célkitűzéseit (kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítése; információs és kommunikációs 

technológiák hozzáférhetőségének, használatának és minőségének javítása; kkv--k, a mezőgazdasági és a 

halászati ágazatok versenyképességének javítása; alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő 

elmozdulás támogatása minden ágazatban; éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés 

és -kezelés ügyének támogatása; környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság előmozdítása; fenntartható 

közlekedés előmozdítása és a kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban; 

foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása; társadalmi befogadás előmozdítása 

és a szegénység elleni küzdelem; beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

területén; az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás) azonban figyelembe veszi, 2014-2020 

nemzeti prioritásai és azok tématerületei az uniós tematikus célokkal összhangban vannak. A PM-en 

keresztül a kapcsolódás biztosított. 

5.2.4 Az EU Közös Agrárpolitikájának reformja 

Az OFTK célrendszerének, nemzeti prioritásainak agrár- és vidékfejlesztési elemei a 2014-2020 közötti 

Közös Agrárpolitika célkitűzéseivel (életképes élelmiszertermelés, természeti erőforrásokkal való 

fenntartható gazdálkodás, kiegyensúlyozott területi fejlődés) összhangban vannak, a PM-en keresztül 
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(amely az agrár- és vidékfejlesztés szempontjait és kapcsolódását is integráltan kezeli) a kapcsolódás 

biztosított. 

5.2.5 Területi szemlélet a tervezésben 

Az OFTK a fenntarthatóság érvényesítésének egyik legfontosabb elemeként kezeli a területi gondolkodást, 

a területi kohézió és a területi szempontok érvényesítését a tervezési, megvalósítási, értékelési és 

monitoring feladatok teljes ciklusában, azaz minden olyan hazai stratégiai vagy operatív dokumentumban, 

amely hatással van a tervezés, a fejlesztés vagy az ezekhez kapcsolódó forrásfelhasználás bármely jelentős 

szempontjára és szintjére. Az OFTK átfogó jellege, a tematikus fejlesztéspolitikai és a területfejlesztési 

célok és fejlesztéspolitikai beavatkozások együttes kezelése ennek tervi keretrendszerét megteremtette. Ezt 

biztosítja, hogy az OFTK a területi céljain túl a szakpolitikai fejlesztéspolitikai feladatok esetén is 

határozott meg területi prioritásokat. Ezek érvényesülése, megvalósulása nem tejes körű, a legtöbb 

szakpolitikai stratégia nem vagy nem hangsúlyosan kezeli a területiséget, területi célokat nem tartalmaz. 

Pozitív példaként említhető a Nemzeti Vidékstratégia és a Társadalmi Felzárkózási Stratégia, vagy 

támogatáspolitikai programokat tekintve az OFTK-val összhangban, területi fókusszal kialakított és 

lebonyolított Tanyafejlesztési Program. A szakpolitikai stratégiák területi fókuszát, az OFTK releváns 

területi céljaival való összhangját azonban erősíteni szükséges. 

5.2.6 A 2014–2020-as uniós fejlesztési programokkal kapcsolatos elvárások 

Az OFTK a nemzeti stratégiai célok célirányosabb, összehangolt és hatékonyabb érvényesítése érdekében 

több elvárást is megfogalmazott, amelyeket a fejlesztési programok tervezésekor és végrehajtásakor 

érvényesíteni szükséges, melyek érvényesülése az alábbi módon került biztosításra: 

 A fejlesztéspolitika a nemzeti stratégiai és fejlesztési célok és prioritások megvalósítását szolgálja. Az 

OFTK célrendszere, szakpolitikai fejlesztési feladatai és területi céljai a nemzeti stratégiai és fejlesztési 

célokra épülnek, és a PM nemzeti prioritásain keresztül érvényesülnek. 

 A nemzeti célok, szempontok érvényesítése az uniós feltételek és célkitűzések teljesítése mellett. Az 

OFTK a nemzeti fejlesztési prioritásokat helyezte előtérbe, és azok a PM-be is beépültek mint nemzeti 

prioritások. 

 A forrásfelhasználás gyorsasága mellett a szakmai célok teljesítése is legyen elsődleges követelmény. A 

2014-2020 közötti időszakban az operatív programok irányító hatóságai a szaktárcákhoz kerültek, 

amely a szakmai szempontok hatékonyabb érvényesítését célozta. 

 Átlátható rendszerekbe szervezett egyszerű folyamatokat kell kialakítani. A 2014-2020 közötti időszak 

végrehajtási rendszere egyszerűsödött a korábbi időszakhoz képest, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

átfogó szabályozást ad. 

 A szakpolitika és a fejlesztéspolitika kapcsolatát vissza kell állítani, a tervezést és a végrehajtást a 

szaktárcáknak kell végezniük megfelelő központi koordináció mellett. A 2014-2020 közötti időszakban 

az operatív programok irányító hatóságai a szaktárcákhoz kerültek, amely a szakmai szempontok 

hatékonyabb érvényesítését célozta. Az operatív programok egyes prioritásainak szakpolitikai felelősét 

a szaktárca, szakterület adja. A tárcák szakpolitikai felelősségét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

rögzíti. 

 Egyértelmű tervezési-fejlesztési felelősséget kell kialakítani. A fejlesztéspolitikai tervezés 

koordinációját 2014-ig az NGM, 2014-től a Miniszterelnökség látta el, az egyes operatív programokat 

a szaktárcák tervezték, szükség szerint együttműködve az érintett tárcákkal, szakterületekkel. A 

végrehajtás koordinációját a Miniszterelnökség látja el, az egyes operatív programok végrehajtási 

felelőssége a szaktárcáknál működő irányító hatóságoké, a szakmai tartalomért felelős szakpolitikai 

felelősök bevonásával. 

 A forrásfelhasználás legyen koncentrált, kevés számú programba szervezett. A források tematikus 

koncentrációja érvényesült, a PM tartalmazza a célok szerinti allokációt. A korábbi hét területi operatív 

program helyett két területi OP működik 2014-2020 között (TOP, VEKOP). 

 Az operatív programok, a prioritások és a pályázati, támogatási rendszerek között szinergia legyen, 

egymásra építkező rendszerek kialakítása szükséges. Az operatív programok és prioritásaik között 

tematikus és/vagy területi lehatárolás van, a szinergia lehetőségének biztosításával.  
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 Integrált, összehangolt fejlesztések megvalósítására nyíljon lehetőség, beleértve az integrált térségi és 

helyi fejlesztési programokat is. A TOP megyei és megyei jogú városi ITP-ket tartalmaz. A TOP a 10 

ezer fő feletti városokban, a VP a 10 ezer fő alatti településeken finanszíroz közösségvezérelt helyi 

fejlesztéseket. Kormányhatározatokkal rögzített forráskoordinációval térségi integrált programok 

valósulnak meg, pl. Balaton, Tokaji borvidék, Ős-Dráva, Mura Program.  

 A fejlesztéseket megalapozott tervezésre, fókuszált célokra szükséges alapozni a források, fejlesztések 

elaprózódásának elkerülése érdekében. Ld. korábban, a tematikai fókusz biztosított. Elsődleges cél, 

hogy a források 60%-át gazdaságfejlesztésre kell fordítani. 

 A tervezéssel párhuzamosan valósuljon meg a lebonyolító intézmények és a potenciális 

kedvezményezettek felkészítése. A tervezésbe az irányító hatóságok munkatársai is bevonásra kerültek. 

A TOP esetében a megyei önkormányzatok és megyei jogú városok önkormányzatai szintén 

megújították területi tervdokumentumaikat, továbbá azokra alapozva integrált területi programokat 

terveztek, folyamatos konzultációval az OP tervezéssel. 

 Célzottabb, hatékonyabb, a visszacsatolást lehetővé tevő monitoring és értékelési rendszer kialakítása 

szükséges. A PM és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet tartalmazza ennek kereteit, az EU előírásoknak 

és elveknek megfelelően. 

5.2.7 A hazai fejlesztési források felhasználásának szempontjai 

Az OFTK az éves nemzeti költségvetésben biztosított hazai fejlesztési forrásokkal kapcsolatban is 

fogalmaz meg szempontokat. Ezek érvényesülése biztosított, az alábbiak szerint: 

 

 A nemzeti költségvetés eszközei segítsék elő az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

megvalósítását. Az OFTK célokat elsődlegesen az uniós források biztosítják, de több területen fontos 

hozzájárulást adnak a hazai források, pl. MVP hazai forrásokból megvalósuló elemei, Tanyafejlesztési 

Program, Pest megye célzott fejlesztési forrása 2016-2021 között. 

 A hazai forrásokat az uniós programok által nem támogatott területekre kell koncentrálni. Ld. előző 

pont, a hazai források komplementer módon finanszíroznak olyan fejlesztési területeket, amelyekre 

vagy nem lehetséges uniós forrást felhasználni, vagy annak nagyságrendje nem elégséges a cél 

eléréséhez. Pest megye a Közép-magyarországi régió Budapest fejlettségéből adódó kedvező fejlettségi 

mutatója miatt kevesebb uniós forrásban részül, ezért a Kormány célzott fejlesztési forrás biztosításáról 

döntött a megye számára a 2016-2021 időszakban. 

 A nemzeti költségvetés eszközeivel segíteni szükséges az uniós fejlesztési források felhasználását. Ld. 

előző pontok. Az uniós és a hazai források szinergiája ahol lehetséges, biztosított, így a nemzeti 

forrásból megvalósuló Tanyafejlesztési Program és a VP tanyás térségekre vonatkozó vagy azokat 

preferáló jogcímei egymással összhangban valósulnak meg. Az összhang biztosított a Pest megyei 

„kompenzációs” forrás és a VEKOP között is. 

 A nemzeti költségvetés eszközeivel elő kell segíteni a fejlesztéspolitika szakmai, helyi és térségi 

feladatainak ellátását. A kiemelt térségi fejlesztési tanácsok hazai forrásból éves működési támogatást 

kapnak az NGM-től, a megyei önkormányzatok és megyei jogú városi önkormányzatok 

területfejlesztési feladataik ellátását az állami normatíva biztosítja. 

 

5.3 Az OFTK megvalósításához kapcsolódó szabályozási eszközök 

Az OFTK megfogalmazta a nemzeti fejlesztéspolitikai célok megvalósításának feltételeként a szakmai 

céloknak megfelelő fejlesztéseknek kedvező szabályozási környezet megteremtését, a hazai vállalkozások, 

az innováció, a helyi fejlesztések, a helyi gazdaság, a partnerségben megvalósuló fejlesztéseket gátló 

szabályok felszámolását, a jogszabályok és szabályozási rendszerek összehangolását. Az adminisztratív 

terhek csökkentése és a versenyképesség erősítése érdekében folyamatosan vizsgálatra kerül a szabályozási 

környezet, és 2014-2016 között is számos egyszerűsítés történt (pl. építési szabályozás, kiemelt 

beruházások engedélyezési eljárása). A területfejlesztési jogszabályok közül 2014-2016 között módosult a 

Tftv., a a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet és a 

területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés 

szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet. 
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5.4 A hatékony forrásfelhasználást segítő intézményrendszer 

5.4.1 A területfejlesztési intézményrendszer szabályozási keretei 

Az OFTK rögzíti, hogy a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény nyomán átalakult a területfejlesztés intézmény- és 

eszközrendszere, így 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzatok fő tevékenységévé vált a 

területfejlesztési és a területrendezési feladatok ellátása. Ezzel egyidejűleg megszűntek a regionális, a 

megyei-, és a kistérségi területfejlesztési tanácsok, és a törvénymódosítás bevezette a megyei, regionális, 

illetve országos területfejlesztési fórumok intézményét. A 2014-2016 közötti időszakban a megyei 

önkormányzatok, és velük partnerségben a megyei jogú városok önkormányzatainak fő területfejlesztési 

tevékenysége a megyei területfejlesztési koncepciók és programok, majd a megyei és megyei jogú városi 

ITP-k tervezése, a hozzájuk kapcsolódó megyei/megyei jogú városi TKR szempontok kialakítása volt, a 

TOP, illetve VEKOP elfogadást követően az ITP-k végrehajtása. A területfejlesztési intézményrendszert a 

területfejlesztési törvény (1996. évi XXI. tv.), a területfejlesztési tervek tervezésének formai, tartalmi 

követelményeit, egyeztetésük és elfogadásuk rendjét a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet, az integrált területi 

programokra vonatkozó TKR eljárásrendet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályozza.  

5.4.2 A fejlesztéspolitikai intézményrendszerrel kapcsolatos szempontok 

Az OFTK szempontokat fogalmaz meg a hatékony, átláthatóan működő fejlesztéspolitikai 

intézményrendszer érdekében, a korábbi intézményrendszer továbbfejlesztésére. Az intézményrendszer 

átalakítása megtörtént, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a szaktárcáktól leválasztva működő irányító 

hatóságok rendszere megszűnt, a 2014-2020 közötti operatív programok végrehajtási koordinációja a 

Miniszterelnökségre került, az irányító hatóságok a szaktárcákhoz, az egyes operatív programokhoz 

prioritásszinten rendelte hozzá a szakpolitikai felelős tárcákat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A 

területi operatív programok esetében a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó regionális fejlesztési 

ügynökségek megszűntek, a TOP KSZ feladatait a Magyar Államkincstár, míg a VEKOP KSZ feladatait az 

RFP IH és a Magyar Államkincstár megosztottan látja el 2014-2020 között. Az intézményrendszer a 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján egységes jogi, pénzügyi és adminisztratív követelmények szerint 

működik.  

5.5 A végrehajtást segítő szakpolitikai és területi koordináció 

Az OFTK a megvalósítás kulcselemének tekinti a megfelelő szakpolitikai és területi koordinációt, amely 

biztosítja az ágazatilag és térségileg összehangolt fejlesztéseket, országos és térségi, helyi szinten is. A 

Miniszterelnökség biztosítja az országos fejlesztéspolitikai koordinációt, a programok előrehaladásáról 

rendszeres jelentésekben tájékoztatja a Kormányt. A TOP és VEKOP esetében a megyék és megyei jogú 

városok közötti koordinációt (ITP-k közötti összhang, területi indikátorvállalások összhangja) az RFP IH 

biztosítja, területi szinten a területfejlesztési törvény alapján működő megyei és regionális területfejlesztési 

konzultációs fórumok az erre alkalmas intézmények, illetve a megyei és megyei jogú városi 

önkormányzatok által működtetett koordinációs mechanizmusok. A megye terület- és vidékfejlesztési 

feladatait a területfejlesztési törvény rögzíti. 

5.6 A folyamatok nyomon követése 

A fejlesztéspolitikai monitoring és értékelési rendszert a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályozza, a 

területfejlesztés viszonylatában pedig emellett a területi monitoring rendszerről szóló 37/2010. (II.26.) 

Korm. rendelet. A 2014-2020 közötti időszak egységes fejlesztéspolitikai információs rendszere a FAIR, 

amely az uniós és a hazai fejlesztési források adatait is kezeli. Az OFTK megvalósulásának mérésére önálló 

indikátorrendszer nem került kidolgozásra, 2020-ra elérni kívánt céljait a Nemzeti Reform Programban 

rögzített nemzeti vállalások adják. 

5.7 A tervezési rendszer megújítása 

Az OFTK rögzíti, hogy a koncepció megvalósítása érdekében a fejlesztéspolitikai és a szakpolitikai 

tervezés rendszerét meg kell újítani. A területfejlesztési törvény szabályozza a területfejlesztési és 

területrendezési tervek rendszerét, viszonyát. Az OFTK tervezési folyamatával egyidejűleg zajlott a megyei 



383 
 

területfejlesztési koncepciók és programok tervezése, így 2014-ben a területfejlesztés országos és megyei 

(fővárosi, Balaton kiemelt térségi) tervrendszere teljesen megújult. A kormányzati stratégiai irányításról 

szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet a stratégiák rendszerét rögzíti. A 2014-2016 között elfogadott 

szakpolitikai fejlesztési stratégiáknak illeszkedniük kell az OFTK-hoz. 

5.8 A szakpolitikai programok tervezése és végrehajtása 

2014-2016 között számos szakpolitikai stratégia készült és került elfogadásra, ezeket és OFTK célokhoz 

való kapcsolódásukat a 2. fejezet, illetve a II. kötet 1.  táblázata mutatja be. 

5.9 A térségi integrációs eszközök alkalmazása 

Az OFTK rögzíti, hogy végrehajtása során, főleg a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források 

felhasználása során kiemelt szerepet kell biztosítani a helyi, alulról építkező kezdeményezések keretében 

ösztönözhető, közösségi részvételen alapuló fejlesztési programoknak és a területi felzárkóztatást, 

programalapú célzott térség- és városfejlesztést célzó területileg integrált fejlesztéseknek. Az Európai Unó 

e két területet speciális területi integrációs eszközök lehetőségének biztosításával támogatja, melyek 

alkalmazásához szempontokat rögzít a koncepció. Magyarország ezek közül a közösségvezérelt helyi 

fejlesztések eszköz alkalmazását választotta, a területileg integrált beruházások bevezetésétől a tervezés 

során, 2014-ben elállt. A két eszközzel kapcsolatos információkat és a Magyarország által alkalmazott 

területi megközelítéseket, szempontokat a PM rögzítette. 

5.9.1 Területileg integrált beruházások 

A tervezett területileg integrált beruházások (megyék, Balaton) helyett 2014-ben integrált területi 

programok bevezetéséről döntött a fejlesztéspolitikai koordináció, melyek a TOP és VEKOP esetében a 

megyék és megyei jogú városok, illetve a főváros területére kormányhatározatban meghatározott indikatív 

forráskerettel készülnek, végrehajtásuk területi kiválasztási rendszer eljárásrendben (272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet) történik. Az ITP-ket a megyei önkormányzatok és a megyei jogú városok önkormányzatai, 

illetve a Fővárosi Önkormányzat tervezik és hajtják végre. (Ld. 2.4. fejezet TOP és VEKOP információk) 

Emellett kormányhatározatokban indikatívan rögzített forráskoordinációval működő térségi programok is 

részei a támogatáspolitikai rendszernek. Ilyenek a turisztikai térségek és kiemelt turisztikai fejlesztési 

térségek (Balaton, Sopron-Fertő, Tokaj-Felső-Tisza-Nyírség), a nemzeti térségi programok (Ős-Dráva 

Program, Mura Program, Kreatív város – fenntartható vidék (KRAFT) program, Tokaj-Hegyalja Program). 

5.9.2 Közösségvezérelt helyi fejlesztések 

A közösségvezérelt helyi fejlesztések  eszköz a VP (EMVA) és a TOP (ERFA, ESZA) esetében kerülnek 

alkalmazásra. Alkalmazásának elveit, célcsoportjait, tematikus fókuszát, koordinációs mechanizmusát, 

indikatív forrásallokációját a PM rögzíti.  

A CLLD a VP esetében a LEADER, alkalmazása legalább az EMVA források 5%-a mértékéig EU 

rendeleti előírás. A vidékfejlesztési célú LEADER célterületét a vidéki térségek, azaz a községek és a 10 

ezer fő alatti városok képezik, a megalakult helyi akciócsoportok a jogosult területet lefedik. A VP 

keretében 104 Leader helyi akciócsoport került kiválasztásra. A HFS tervezés és megvalósítás központi 

módszertani támogatással működik, térinformatikai támogatással (TeIR), szakmai módszertani segítséget a 

Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft nyújt.  

A TOP a 10 ezer fő feletti városokban támogatja a közösségvezérelt helyi fejlesztéseket, kísérleti jelleggel, 

az operatív program szerint 20-30 városi helyi akciócsoport kiválasztásával, a végrehajtási gyakorlatban 

várhatóan több akciócsoport valósíthat meg helyi fejlesztési programot. 

A városi és a vidékfejlesztési CLLD tematikájában egymástól lehatárolásra került, a városi CLLD 

kulturális és közösségi tematikával, lehetőség szerint helyi gazdasági szféra bevonásával valósul meg, a 

vidékfejlesztési LEADER vidékfejlesztési tartalommal (pl. diverzifikáció, alapvető szolgáltatások) bír. 

A fejlesztéspolitikai tervezésben a magyar megközelítés az ERFA, ESZA és EMVA forrásokat egyaránt 

használó több alapos („multifund”) CLLD bevezetését tervezte, az EU Bizottság azonban a területi és 
tematikai lehatárolást követelte meg, így a több alapos megközelítés a TOP esetében az ERFA és ESZA 

források hozzárendelésével valósul meg, míg a VP LEADER EMVA forrásból, ettől elkülönülten működik.  
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A közösségvezérelt helyi fejlesztések CLLD eljárásrendben, a VP és a TOP esetében közös eljárásrendi 

szabályozás alapján működnek (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet). 

A TOP esetében a helyi fejlesztési stratégiák készítésének módszertani útmutatója előírja valamennyi 

releváns stratégiai dokumentum vonatkozásában az illeszkedés és összhang megteremtését, így a város 

környezetében működő LEADER helyi fejlesztési stratégiákkal is. A TOP 1. prioritása helyi gazdasági 

infrastruktúra intézkedése OP szinten, elvben lehetővé teszi a VP CLLD közösségei (LEADER helyi 

akciócsoportok) helyi fejlesztési stratégiáival megalapozott, ahhoz illeszkedő, a város-vidék 

együttműködést elősegítő, városi és vidéki kedvezményezetteket egyaránt elérő, városban és vidéki 

térségekben megvalósuló komplex projektek támogatását, ilyen kiírásra még nem került sor. 

5.9.3 Térségi szempontok érvényesítése 

Az OFTK rögzíti azt az elvet, hogy az OFTK elvei és területi céljai alapján a fejlesztéspolitikai 

beavatkozások kiemelt szempontját kell, hogy képezze a térségi sajátosságoknak megfelelő és a területi 

felzárkóztatást biztosító fejlesztések finanszírozása, a területi, terület- és vidékfejlesztési szempontok 

érvényesítése.  

A PM rögzít az integrált területi megközelítés alkalmazásra vonatkozó elveket, annak ellenére, hogy 

Magyarország az integrált területi beruházás eszközt nem alkalmazza. A decentralizált területi 

fejlesztésekkel kapcsolatban az ágazati operatív programokban területi tartalmat ott tart szükségesnek, ahol 

az országos jelentőségű területi problémák és potenciálok kezelése meghaladja a térségi szereplők és a 

térségileg decentralizált fejlesztések erőforrásait. Ezek: hátrányos helyzetű térségek foglalkoztatásának 

bővítése és társadalmi integrációja, nagyvárosi gazdasági növekedési zónák, Balaton térség.  

A hátrányos helyzetű térségek fejlesztéséhez kapcsolódik a kedvezményezett járásokról szóló 

kormányrendelet megjelenése, amely kedvezményezett, fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő 

kategóriákba sorolta a járásokat. E térségi kategóriák, mint területi preferencia a VP, EFOP, TOP, GINOP 

támogatási rendszerébe egyes felhívásoknál beépültek, programszintű összehangolás azonban nem 

érvényesül. A legrászorultabb térségek fejlesztésének hatékonyabbá tétele érdekében programba foglalt 

beavatkozások kialakítása és megvalósítása javasolt. 

A nagyvárosi növekedési zónák szempontját a TOP megyei jogú városokra vonatkozó prioritása, indikatív 

forráskerettel működő integrált területi programjuk megvalósítása teljesíti, melyet az MVP fejlesztései 

egészítenek ki. 

A Balaton-térségre vonatkozóan a BFT elkészítette, a Kormány elfogadta a Balaton területfejlesztési 

koncepciót és területfejlesztési programot, melyen alapulva mint kiemelt turisztikai fejlesztési térség 

fejlesztésére kormányhatározat rendelt indikatív, döntően uniós, kisebb részben hazai forrásokat.  

A térségi sajátosságok figyelembevétele a fentieken túl a TOP esetében valósul meg, ahol a TOP 

tematikához illeszkedve a megye (megyei jogú város) állítja össze az ITP-jét, a TKR szempontok között 

pedig a megye (illetve megyei jogú város) által meghatározott terület-specifikus szempontok is vannak. 

A fejlesztési programok terület- és vidékfejlesztési tartalma az elmaradott térségek (kedvezményezett 

térségek), a speciális gazdasági zónák (szabad vállalkozási zóna), a megyei fejlesztési szükségletek és 

irányok, a kiemelt térségek (Balaton, Tokaj), a városfejlesztés (TOP MJV prioritás, városfejlesztést is célzó 

intézkedések), a vidéki térségek (VP), a tanyás térségek (Tanyafejlesztési Program, VP) és a 

tájgazdálkodási tartalmak (Homokhátság, Ős-Dráva) esetében támaszkodik az OFTK területi tartalmára és 

céljaira. 

5.10 Az OFTK végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

Az OFTK rögzíti, hogy fejlesztési céljait és prioritásait figyelembe kell venni az uniós és hazai fejlesztési 

programok tervezése és végrehajtása és a források felhasználása során, kiemelten a 2014–2020 közötti 

időszakra vonatkozó PM-ben és a 2014–2020 közötti időszakban megvalósuló operatív programokban. Az 

OFTK 2014-2020 középtávú prioritásai beépültek a PM célrendszerébe mint nemzeti prioritások, és azon 

keresztül az OP tartalmak nemzeti szempontrendszerét is meghatározzák.  

Emellett az OFTK fejlesztési céljait és prioritásait figyelembe kell venni az uniós és hazai források 
felhasználásával megvalósuló megyei területfejlesztési programokban. Ezt a 218/2009. (X.6.) Korm. 

rendelet is előírja. Ez a szempont érvényesül, a megyei koncepciók és programok figyelembe veszik az 

OFTK célokat. 
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Az OFTK fejlesztési céljait és prioritásait figyelembe kell venni a szakpolitikai fejlesztések tervezése és 

végrehajtása során, különösen a szabályozási feladatokban és a forrásfelhasználás során. A beszámoló 3. 

fejezete tartalmazza annak bemutatását, hogy az OFTK célok, fejlesztéspolitikai feladatok hogyan 

érvényesültek 2014-2016 között. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

ÁROP: Államreform Operatív Program 

BATrT: Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve 

BFT: Balaton Fejlesztési Tanács 

BKÜ: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

BM: Belügyminisztérium 

CLLD: közösségvezérelt helyi fejlesztések 

DTP: Duna Transznacionális Program 

EFOP: Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

EKD: Egyedi kormánydöntéssel nyújtható támogatás 

EKOP: Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 

EMMI: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

EMVA: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap 

ESZA: Európai Szociális Alap 

ETE: Európai Területi Együttműködés 

ETHA: Európai Tengerügyi és Halászati Alap 

EUDRS: EU Duna Régió Stratégia 

FM: Földművelésügyi Minisztérium 

GDP: bruttó hazai termék 

GINOP: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program  

GOP: Gazdaságfejlesztési Operatív Program  

HM: Honvédelmi Minisztérium 

IKOP: Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 

IKT: infokommunikációs technológia 

ITP: integrált területi program 

K+F: kutatás-fejlesztés 

KFI: kutatás-fejlesztés és innováció 

KAP: Közös Agrárpolitika 

KEHOP: Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

KEOP: Környezet és Energia Operatív Program 

kkv: kis- és középvállalkozások 

KMOP: Közép-Magyarországi Operatív Program 

KÖFOP: Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program 

KSH: Központi Statisztikai Hivatal 

MAHOP: Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 

MNV Zrt.: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

MVP: Modern Városok Program 
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NAV: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

NÉBIH: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

NFM: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

NGM: Nemzetgazdasági Minisztérium 

NUTS: statisztikai területi egységek nómenklatúrája 

OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

OFTK: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

OKF: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

OKTF: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 

OTK: Országos Területfejlesztési Koncepció 

OTrT: Országos Területrendezési Terv 

OTrT: törvény: az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 

OVF: Országos Vízügyi Főigazgatóság 

PM: Partnerségi Megállapodás 

SZVZ: szabad vállalkozási zóna 

TÁMOP: Társadalmi Megújulás Operatív Program 

TeIR: Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 

TEN-T: transzeurópai közlekedési hálózat 

Tftv.: a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 

TIOP: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 

TKR: Területi Kiválasztási Rendszer 

TOP: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

ÚMVP: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

ÜHG: üvegházhatású gáz 

V4: Visegrádi Négyek 

VEKOP: Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 

VGT1: Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve 

VGT2: Magyarország második Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve 

VP: Vidékfejlesztési Program 

VTT: Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése 
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Szakpolitikai és 

területfejlesztési 

koncepciók, stratégiák 

I. Értékteremtő, 

foglalkoztatást 

biztosító gazdasági 

fejlődés 

II. Életképes vidék, egészséges 

élelmiszertermelés és-ellátás 

III. Természeti 

erőforrásaink 

fenntartható használata, 

értékeink megőrzése és 

környezetünk védelme 

IV. Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet 

 

1
. 

V
er

se
n

y
k

ép
es

, 
in

n
o
v

at
ív

 

g
az

d
as

ág
, 

fo
g

la
lk

o
zt

at
ás

, 

K
+

F
+

I 

2
. 

É
le

tk
ép

es
 v

id
ék

, 

eg
és

zs
ég

es
 

él
el

m
is

ze
rt

er
m

el
és

 é
s-

el
lá

tá
s 

3
. 

G
y
ó

g
y

ít
ó

 

M
ag

y
ar

o
rs

zá
g

, 
eg

és
zs

ég
es

 

tá
rs

ad
al

o
m

, 
eg

és
zs

ég
- 

és
 

sp
o

rt
g

az
d

as
ág

 

4
. 

K
re

at
ív

 t
u

d
ás

al
ap

ú
 

tá
rs

ad
al

o
m

, 
p

ia
ck

ép
es

 

k
és

zs
ég

ek
 

5
. 

É
rt

ék
tu

d
at

o
s 

és
 

sz
o

li
d

ár
is

, 
ö

n
g

o
n

d
o

sk
o
d

ó
 

tá
rs

ad
al

o
m

 

6
. 

Jó
 á

ll
am

: 
sz

o
lg

ál
ta

tó
 

ál
la

m
 é

s 
b

iz
to

n
sá

g
 

7
. 

T
er

m
és

ze
ti

 

er
ő

fo
rr

ás
ai

n
k

 f
en

n
ta

rt
h

at
ó

 

h
as

zn
ál

at
a,

 é
rt

ék
ei

n
k

 

m
eg

ő
rz

és
e 

és
 

k
ö

rn
y

ez
et

ü
n
k

 v
éd

el
m

e 

IV
.1

. 
A

z 
o

rs
zá

g
 

m
ak

ro
re

g
io

n
ál

is
 

sz
er

ep
én

ek
 e

rő
sí

té
se

 

IV
.2

. 
A

 t
ö

b
b

k
ö

zp
o

n
tú

 

té
rs

ze
rk

ez
et

et
 b

iz
to

sí
tó

 

v
ár

o
sh

ál
ó

za
t 

IV
.3

. 
V

id
ék

i 
té

rs
ég

ek
 

n
ép

es
sé

g
el

ta
rt

ó
 

k
ép

es
sé

g
én

ek
 n

ö
v

el
és

e 

IV
.4

. 
K

ie
m

el
k

ed
ő

 t
áj

i 

ér
té

k
ű

 t
ér

sé
g

ek
 f

ej
le

sz
té

se
 

IV
.5

. 
T

er
ü

le
ti

 k
ü

lö
n
b

sé
g

ek
 

cs
ö

k
k

en
té

se
, 

té
rs

ég
i 

fe
lz

ár
k

ó
zt

at
ás

 é
s 

g
az

d
as

ág
ö

sz
tö

n
zé

s 

IV
.6

. 
Ö

ss
ze

k
ap

cs
o

lt
 t

er
ek

: 

az
 e

lé
rh

et
ő

sé
g

 é
s 

a 

m
o

b
il

it
ás

 b
iz

to
sí

tá
sa

 

Irinyi Terv    
 

         

Beszállítói Cselekvési Terv +   
 

         

Nemzeti acélgyártási 

cselekvési program 
+   

 
         

Jedlik Ányos Terv +   
 

         

Nemzeti autóbuszgyártás 

cselekvési program 
+   

 
         

Wekerle Terv + + + +    +      

Kis- és középvállalkozások 

stratégiája 
+   

 
         

Nemzeti Közlekedési 

Stratégia / Nemzeti 

Közlekedési Infrastruktúra-

fejlesztési Stratégia 

+   

 

        + 

Befektetés a jövőbe - 

Nemzeti Kutatás-fejlesztési 

és Innovációs Stratégia 

+   

 

+          

Nemzeti Intelligens 

Szakosodási Stratégia (S3) 
+   

 
         

Nemzeti Infokommunikációs 

Stratégia 
+   

 
         



4 
 

Szakpolitikai és 

területfejlesztési 

koncepciók, stratégiák 

I. Értékteremtő, 

foglalkoztatást 

biztosító gazdasági 

fejlődés 

II. Életképes vidék, egészséges 

élelmiszertermelés és-ellátás 

III. Természeti 

erőforrásaink 

fenntartható használata, 

értékeink megőrzése és 

környezetünk védelme 

IV. Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet 

 

1
. 

V
er

se
n

y
k

ép
es

, 
in

n
o
v

at
ív

 

g
az

d
as

ág
, 

fo
g

la
lk

o
zt

at
ás

, 

K
+

F
+

I 

2
. 

É
le

tk
ép

es
 v

id
ék

, 

eg
és

zs
ég

es
 

él
el

m
is

ze
rt

er
m

el
és

 é
s-

el
lá

tá
s 

3
. 

G
y
ó

g
y

ít
ó

 

M
ag

y
ar

o
rs

zá
g

, 
eg

és
zs

ég
es

 

tá
rs

ad
al

o
m

, 
eg

és
zs

ég
- 

és
 

sp
o

rt
g

az
d

as
ág

 

4
. 

K
re

at
ív

 t
u

d
ás

al
ap

ú
 

tá
rs

ad
al

o
m

, 
p

ia
ck

ép
es

 

k
és

zs
ég

ek
 

5
. 

É
rt

ék
tu

d
at

o
s 

és
 

sz
o

li
d

ár
is

, 
ö

n
g

o
n

d
o

sk
o
d

ó
 

tá
rs

ad
al

o
m

 

6
. 

Jó
 á

ll
am

: 
sz

o
lg

ál
ta

tó
 

ál
la

m
 é

s 
b

iz
to

n
sá

g
 

7
. 

T
er

m
és

ze
ti

 

er
ő

fo
rr

ás
ai

n
k

 f
en

n
ta

rt
h

at
ó

 

h
as

zn
ál

at
a,

 é
rt

ék
ei

n
k

 

m
eg

ő
rz

és
e 

és
 

k
ö

rn
y

ez
et

ü
n
k

 v
éd

el
m

e 

IV
.1

. 
A

z 
o

rs
zá

g
 

m
ak

ro
re

g
io

n
ál

is
 

sz
er

ep
én

ek
 e

rő
sí

té
se

 

IV
.2

. 
A

 t
ö

b
b

k
ö

zp
o

n
tú

 

té
rs

ze
rk

ez
et

et
 b

iz
to

sí
tó

 

v
ár

o
sh

ál
ó

za
t 

IV
.3

. 
V

id
ék

i 
té

rs
ég

ek
 

n
ép

es
sé

g
el

ta
rt

ó
 

k
ép

es
sé

g
én

ek
 n

ö
v

el
és

e 

IV
.4

. 
K

ie
m

el
k

ed
ő

 t
áj

i 

ér
té

k
ű

 t
ér

sé
g

ek
 f

ej
le

sz
té

se
 

IV
.5

. 
T

er
ü

le
ti

 k
ü

lö
n
b

sé
g

ek
 

cs
ö

k
k

en
té

se
, 

té
rs

ég
i 

fe
lz

ár
k

ó
zt

at
ás

 é
s 

g
az

d
as

ág
ö

sz
tö

n
zé

s 

IV
.6

. 
Ö

ss
ze

k
ap

cs
o

lt
 t

er
ek

: 

az
 e

lé
rh

et
ő

sé
g

 é
s 

a 

m
o

b
il

it
ás

 b
iz

to
sí

tá
sa

 

Digitális Nemzet Fejlesztés 

Program 
+   

 
        

 

Digitális Nemzet Fejlesztés 

Program 
+             

Digitális Kereskedelem-

fejlesztési stratégia / Digitális 

Exportfejlesztési Stratégia, 

Digitális Startup Stratégia, 

Digitális Agrárstratégia  

+             

Nemzeti Vidékstratégia + +  + +  +   + + +  

Tessedik Sámuel 

Agrárszakképzési Koncepció 
 +  +      +    

Élelmiszerlánc-biztonsági 

stratégia 
 +        +    

Magyarország közép- és 

hosszú távú élelmiszeripari 

fejlesztési stratégiája 

+ +      +  +    

Semmelweis Terv   +           

„Egészséges Magyarország 

2014-2020" Egészségügyi 

Ágazati Stratégia 

  +           

"Legyen jobb a 

gyermekeknek" Nemzeti 

Stratégia 2007-2032 

  +           

Új Nemzedék Jövőjéért 

Program 
  +           



5 
 

Szakpolitikai és 

területfejlesztési 

koncepciók, stratégiák 

I. Értékteremtő, 

foglalkoztatást 

biztosító gazdasági 

fejlődés 

II. Életképes vidék, egészséges 

élelmiszertermelés és-ellátás 

III. Természeti 

erőforrásaink 

fenntartható használata, 

értékeink megőrzése és 

környezetünk védelme 

IV. Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet 

 

1
. 

V
er

se
n

y
k

ép
es

, 
in

n
o
v

at
ív

 

g
az

d
as

ág
, 

fo
g

la
lk

o
zt

at
ás

, 

K
+

F
+

I 

2
. 

É
le

tk
ép

es
 v

id
ék

, 

eg
és

zs
ég

es
 

él
el

m
is

ze
rt

er
m

el
és

 é
s-

el
lá

tá
s 

3
. 

G
y
ó

g
y

ít
ó

 

M
ag

y
ar

o
rs

zá
g

, 
eg

és
zs

ég
es

 

tá
rs

ad
al

o
m

, 
eg

és
zs

ég
- 

és
 

sp
o

rt
g

az
d

as
ág

 

4
. 

K
re

at
ív

 t
u

d
ás

al
ap

ú
 

tá
rs

ad
al

o
m

, 
p

ia
ck

ép
es

 

k
és

zs
ég

ek
 

5
. 

É
rt

ék
tu

d
at

o
s 

és
 

sz
o

li
d

ár
is

, 
ö

n
g

o
n

d
o

sk
o
d

ó
 

tá
rs

ad
al

o
m

 

6
. 

Jó
 á

ll
am

: 
sz

o
lg

ál
ta

tó
 

ál
la

m
 é

s 
b

iz
to

n
sá

g
 

7
. 

T
er

m
és

ze
ti

 

er
ő

fo
rr

ás
ai

n
k

 f
en

n
ta

rt
h

at
ó

 

h
as

zn
ál

at
a,

 é
rt

ék
ei

n
k

 

m
eg

ő
rz

és
e 

és
 

k
ö

rn
y

ez
et

ü
n
k

 v
éd

el
m

e 

IV
.1

. 
A

z 
o

rs
zá

g
 

m
ak

ro
re

g
io

n
ál

is
 

sz
er

ep
én

ek
 e

rő
sí

té
se

 

IV
.2

. 
A

 t
ö

b
b

k
ö

zp
o

n
tú

 

té
rs

ze
rk

ez
et

et
 b

iz
to

sí
tó

 

v
ár

o
sh

ál
ó

za
t 

IV
.3

. 
V

id
ék

i 
té

rs
ég

ek
 

n
ép

es
sé

g
el

ta
rt

ó
 

k
ép

es
sé

g
én

ek
 n

ö
v

el
és

e 

IV
.4

. 
K

ie
m

el
k

ed
ő

 t
áj

i 

ér
té

k
ű

 t
ér

sé
g

ek
 f

ej
le

sz
té

se
 

IV
.5

. 
T

er
ü

le
ti

 k
ü

lö
n
b

sé
g

ek
 

cs
ö

k
k

en
té

se
, 

té
rs

ég
i 

fe
lz

ár
k

ó
zt

at
ás

 é
s 

g
az

d
as

ág
ö

sz
tö

n
zé

s 

IV
.6

. 
Ö

ss
ze

k
ap

cs
o

lt
 t

er
ek

: 

az
 e

lé
rh

et
ő

sé
g

 é
s 

a 

m
o

b
il

it
ás

 b
iz

to
sí

tá
sa

 

Sport XXI. Nemzeti 

Sportstratégia 
  +           

Köznevelés-fejlesztési 

stratégia 
   +          

Végzettség nélküli 

iskolaelhagyás elleni 

középtávú stratégia 

   +        +  

Nemzeti Tehetség Program    +          

Fokozatváltás a 

felsőoktatásban koncepció / 

középtávú stratégia 

   +          

Digitális Oktatási Stratégia +   +          

Magyar nemzeti társadalmi 

felzárkózási stratégia II. 
+    +     +  +  

Nemzeti Ifjúsági Stratégia     +         

Idősügyi Nemzeti Stratégia     +         

Nemzeti Önkéntes Stratégia     +         
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Közigazgatás-fejlesztési 

Program 
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Nemzeti Tájstratégia  +     +   + +   
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 +     +   + +   
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Magyarország Nemzeti 

Energiahatékonysági 
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+ + + + + + + + + + + + + 
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2. táblázat: Az OFTK középtávú prioritások és az operatív programok (2014-2020) tematikus kapcsolódása 

Operatív programok 

2014-2020 

1. Patrióta gazdaság, kis- és 

középvállalati bázison, 

nagyvállalati partnerségben 

2. Fordulat a teljes 

foglalkoztatottság és 

a tudásalapú 

társadalom felé 

3. Útban az erőforrás- és 

energia-hatékonyság, illetve 

az energia-függetlenség felé 

4. Népesedési és 

közösségi fordulat 

5. Területi integráció, térségi és helyi 

fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 
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Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) 

1. Kis és középvállalkozások 

versenyképességének javítása 
+  +            

2. Kutatás, technológiai 

fejlesztés és innováció 
+  + + +          

3. Infokommunikációs 

fejlesztések 
+              

4. Energia      +         

5. Foglalkoztatás    + +       +   

6. Versenyképes munkaerő     +          

7. Turizmus +           +   

8. Pénzügyi eszközök +   +  +         

Emberi Erőforrás OP (EFOP) 

1. Együttműködő társadalom        +   + +   

2. Infrastrukturális 

beruházások a társadalmi 

együttműködés erősítése 

érdekében 

       +   + +   

3. Gyarapodó tudástőke     +          
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Operatív programok 

2014-2020 

1. Patrióta gazdaság, kis- és 

középvállalati bázison, 

nagyvállalati partnerségben 

2. Fordulat a teljes 
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a tudásalapú 

társadalom felé 

3. Útban az erőforrás- és 
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az energia-függetlenség felé 

4. Népesedési és 

közösségi fordulat 

5. Területi integráció, térségi és helyi 

fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 
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4. Infrastrukturális 

beruházások a gyarapodó 

tudástőke érdekében 

    +          

5. Pénzügyi eszközök 

alkalmazása a társadalmi 

együttműködés erősítése 

érdekében, valamint 

társadalmi innováció és 

transznacionális 

együttműködések 

       +      
+ 

 

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

1. Nemzetközi (TEN-T) 

közúti elérhetőség javítása 
 +            + 

2. Nemzetközi (TEN-T) 

vasúti és vízi elérhetőség 

javítása 

 +            + 

3. Fenntartható városi 

közlekedés fejlesztése és 

elővárosi vasúti elérhetőség 

javítása 

 +         +    

4. TEN-T hálózat közúti 

elérhetőségének javítása 
 +         +   + 
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Operatív programok 

2014-2020 

1. Patrióta gazdaság, kis- és 

középvállalati bázison, 

nagyvállalati partnerségben 

2. Fordulat a teljes 

foglalkoztatottság és 

a tudásalapú 

társadalom felé 

3. Útban az erőforrás- és 

energia-hatékonyság, illetve 

az energia-függetlenség felé 

4. Népesedési és 

közösségi fordulat 

5. Területi integráció, térségi és helyi 

fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 
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Környezeti és Energiahatékonysági OP (KEHOP) 

1. A klímaváltozás hatásaihoz 

való alkalmazkodás 
      +     +   

2. Települési vízellátás, 

szennyvíz-elvezetés és –

tisztítás, szennyvízkezelés 

fejlesztése 

      +     +   

3. Hulladékgazdálkodással és 

kármentesítéssel kapcsolatos 

fejlesztések 

      +        

4. Természetvédelmi és 

élővilágvédelmi fejlesztések 
      +     +   

5. Energiahatékonyság 

növelése, megújuló 

energiaforrások alkalmazása 

     +         

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési OP (KÖFOP) 

1. Adminisztratív terhek 

csökkentése 
         +     

2.Közszolgálat szolgáltatási 

szemléletének és etikus 

működésének megerősítése 

         +     

3. ERFA, ESZA, KA 

finanszírozású operatív 
         +     
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Operatív programok 

2014-2020 

1. Patrióta gazdaság, kis- és 

középvállalati bázison, 

nagyvállalati partnerségben 

2. Fordulat a teljes 

foglalkoztatottság és 

a tudásalapú 

társadalom felé 

3. Útban az erőforrás- és 

energia-hatékonyság, illetve 

az energia-függetlenség felé 

4. Népesedési és 

közösségi fordulat 

5. Területi integráció, térségi és helyi 

fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 
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programok végrehajtásához 

kapcsolódó technikai 

segítségnyújtás 

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 

1. Térségi gazdaságfejlesztés 

a foglalkoztatási helyzet 

javítása érdekében 

   +       + +   

2. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés 

+      +    + +   

3. Alacsony széndioxid 

kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 

területeken 

     +     + +   

4. A helyi közösségi 

szolgáltatások fejlesztése és a 

társadalmi együttműködés 

erősítése 

       +   + +   

5. Megyei és helyi emberi 

erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés és 

társadalmi együttműködés 

   +    +   + +   

6. Fenntartható 

városfejlesztés a megyei jogú 
+   +  +  +   +    
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Operatív programok 

2014-2020 

1. Patrióta gazdaság, kis- és 

középvállalati bázison, 

nagyvállalati partnerségben 

2. Fordulat a teljes 

foglalkoztatottság és 

a tudásalapú 

társadalom felé 

3. Útban az erőforrás- és 

energia-hatékonyság, illetve 

az energia-függetlenség felé 

4. Népesedési és 

közösségi fordulat 

5. Területi integráció, térségi és helyi 

fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 
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városokban 

7. Közösségi szinten 

irányított városi helyi 

fejlesztések (CLLD) 

       +   +    

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 

1. Vállalkozások 

versenyképességének javítása 
+            +  

2. Kutatás, fejlesztés és 

technológiai innováció 
+            +  

3. Infokommunikációs 

fejlesztések 
+            +  

4. Turisztikai és 

természetvédelmi fejlesztések 
+      +      +  

5. Az energiahatékonyság, 

intelligens energiahasználat 

és megújuló energiák 

támogatása 

 +    +       +  

6. Települési környezet és 

közszolgáltatás-fejlesztés 
       + +    +  

7. Társadalmi hozzáférést 

bővítő és humánerőforrás 

fejlesztést támogató 

programok 

    +   +     +  
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Operatív programok 

2014-2020 

1. Patrióta gazdaság, kis- és 

középvállalati bázison, 

nagyvállalati partnerségben 

2. Fordulat a teljes 

foglalkoztatottság és 

a tudásalapú 

társadalom felé 

3. Útban az erőforrás- és 

energia-hatékonyság, illetve 

az energia-függetlenség felé 

4. Népesedési és 

közösségi fordulat 

5. Területi integráció, térségi és helyi 

fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 
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8. Foglalkoztathatóságot 

szolgáló programok 
   + +        +  

9. Közigazgatási és 

közszolgáltatási fejlesztések 
         +   +  

Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP) 

1. A környezeti szempontból 

fenntartható, erőforrás-

hatékony, innovatív, 

versenyképes és tudásalapú 

halászat előmozdítása 

  +    +     +   

2. A környezeti szempontból 

fenntartható, erőforrás-

hatékony, innovatív, 

versenyképes és tudásalapú 

akvakultúra támogatása 

+  +    +     +   

3. A közös halászati politika 

végrehajtásának előmozdítása 
    +     +     

5. A piaci értékesítés és a 

feldolgozás támogatása 
+  +         +   

Vidékfejlesztési Program (VP) 

1. A tudásátadás és az 

innováció előmozdítása 

(mg.,erdészet, vidéki 

  +  +       +   
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Operatív programok 

2014-2020 

1. Patrióta gazdaság, kis- és 

középvállalati bázison, 

nagyvállalati partnerségben 

2. Fordulat a teljes 

foglalkoztatottság és 

a tudásalapú 

társadalom felé 

3. Útban az erőforrás- és 

energia-hatékonyság, illetve 

az energia-függetlenség felé 

4. Népesedési és 

közösségi fordulat 

5. Területi integráció, térségi és helyi 

fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 
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térségek) 

2. Mezőgazdasági üzemek 

életképességének javítása és a 

versenyképesség 

fokozása, innovatív 

gazdálkodási technológiák és 

fenntartható erdőgazdálkodás 

+  +         +   

3. Az élelmiszerlánc 

szervezésének (többek között 

mg. termékek 

feldolgozása, forgalmazása, 

állatjólét, kockázatkezelés) 

előmozdítása 

+  +         +   

4. A mezőgazdasággal és az 

erdészettel kapcsolatos 

ökoszisztémák állapotának 

helyreállítása, megőrzése és 

javítása 

  +    +     +   

5. Az erőforrás-hatékonyság 

előmozdítása, valamint a 

karbonszegény és az 

éghajlatváltozás hatásaival 

szemben ellenállóképes 

gazdaság irányába történő 

  +   + +     +   
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Operatív programok 

2014-2020 

1. Patrióta gazdaság, kis- és 

középvállalati bázison, 

nagyvállalati partnerségben 

2. Fordulat a teljes 

foglalkoztatottság és 

a tudásalapú 

társadalom felé 

3. Útban az erőforrás- és 

energia-hatékonyság, illetve 

az energia-függetlenség felé 

4. Népesedési és 

közösségi fordulat 

5. Területi integráció, térségi és helyi 

fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 
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elmozdulás (mg., 

élelmiszeripar, erdészet) 

6. A társadalmi befogadás 

előmozdítása, a szegénység 

csökkentése és a 

gazdasági fejlődés 

támogatása a vidéki 

térségekben 

   +    +   + +   

Rászoruló Személyeket 

Támogató OP (RSZTOP) 
  

  
   +       

Európai Területi Együttműködési (ETE) programok 

Interreg V-Románia-

Magyarország 
+ +  +  + + +  +    + 

Interreg V- Szlovákia-

Magyarország  
+ +  +   +   +    + 

Interreg V- Magyarország-

Horvátország 
+    +  +   +    + 

Interreg V- Magyarország-

Szerbia 
+ +     +       + 

Magyarország-Szlovákia-

Románia-UkrajnaEni 

Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 

+ +  +   +       + 
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Operatív programok 

2014-2020 

1. Patrióta gazdaság, kis- és 

középvállalati bázison, 

nagyvállalati partnerségben 

2. Fordulat a teljes 

foglalkoztatottság és 

a tudásalapú 

társadalom felé 

3. Útban az erőforrás- és 

energia-hatékonyság, illetve 

az energia-függetlenség felé 

4. Népesedési és 

közösségi fordulat 

5. Területi integráció, térségi és helyi 

fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 
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Interreg V- Ausztria-

Magyarország 
+ +     +   +    + 

Interreg V- Szlovénia-

Magyarország 
      +   +    + 

Duna Transznacionális 

Program 
+      +       + 

Közép-Európai 

Transznacionális Program 
+     + +   +    + 

Interreg Europe +     + +       + 

ESPON           +   + 

Interact III          +    + 

Urbact III           +   + 
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3. táblázat: Az operatív programok forrásfelhasználása1 OFTK prioritások szerint, 2016. december 31. (Forrás: Irányító Hatóságok adatszolgáltatása) 

OFTK középtávú 

(2014-2020) 

prioritás 

OFTK fejlesztési 

tématerület 
OP Prioritás 

Forráskeret 

2014-2020 

Mrd Ft 

Meghirdetett forrás 

2014-2016 

Mrd Ft 

Kötelezettség-

vállalás / megítélt 

támogatás 

2014-2016 

Mrd Ft 

Kifizetés 

2014-2016 

Mrd Ft 

1. Patrióta gazdaság, 

kis és középvállalati 

bázison, nagyvállalati 

partnerségben 

Innovatív 

gazdaságfejlesztés, kis- 

és középvállalkozások, 

stratégiai ágazatok, 

versenyképesség 

GINOP 
1. Kis- és középvállalkozások 

versenyképességének javítása  
416,98 373,43 160,26 74,47 

  GINOP 
2. Kutatás, technológiai 

fejlesztés és innováció  
444,83 435,55 256,58 194,05 

  GINOP 
3. Infokommunikációs 

fejlesztések  
119,88 111,77 62,44 29,53 

  GINOP 7. Turizmus 111,80 80,20 29,79 21,44 

  GINOP GINOP összesen 1093,49 1000,95 509,07 319,50 

  VEKOP 
1. Vállalkozások 

versenyképességének javítása 
11,84 11,55 0,02 0 

  VEKOP 
2. K+F és technológiai 

innováció 
43,75 38,26 2,00 1,95 

  VEKOP 3. IKT 6,30 6,30 2,90 1,87 

  VEKOP 
4. Turisztikai és 

természetvédelmi fejlesztések 
7,20 10,64 1,27 0,45 

  VEKOP VEKOP összesen 69,1 66,8 6,19 4,27 

  VP Innováció támogatása 24,95 0 0 0 

  VP VP összesen: 24,95 0 0 0 

1. Patrióta gazdaság, 

kis és középvállalati 

bázison, nagyvállalati 

partnerségben 

Elérhetőség, megújuló 

közösségi közlekedés és 

tranzitgazdaság 

IKOP 
Nemzetközi (TEN-T) közúti 

elérhetőség javítása 
314,89 314,89 206,49 100,13 

                                                   
1
 A táblázat adatai a GINOP esetében nem tartalmazzák a visszatérítendő források összegét. 
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OFTK középtávú 

(2014-2020) 

prioritás 

OFTK fejlesztési 

tématerület 
OP Prioritás 

Forráskeret 

2014-2020 

Mrd Ft 

Meghirdetett forrás 

2014-2016 

Mrd Ft 

Kötelezettség-

vállalás / megítélt 

támogatás 

2014-2016 

Mrd Ft 

Kifizetés 

2014-2016 

Mrd Ft 

  IKOP 
Nemzetközi (TEN-T) vasúti 

és vízi elérhetőség javítása 
459,33 459,33 233,72 88,87 

  IKOP 

Fenntartható városi 

közlekedés fejlesztése és 

elővárosi vasúti elérhetőség 

javítása a Közép-

magyarországi régióban 

211,07 211,07 202,78 29,42 

  IKOP 

Fenntartható városi 

közlekedés fejlesztése és 

elővárosi vasúti elérhetőség 

javítása a kevésbé fejlett 

régiókban 

119,53 119,53 88,90 16,61 

  IKOP 
TEN-T hálózat közúti 

elérhetőségének javítása 
110,71 110,71 68,89 34,23 

  IKOP IKOP összesen 1215,53 1215,53 800,78 269,26 

  VEKOP 

5. Az energiahatékonyság, az 

intelligens energiahasználat és 

a megújuló energiák 

felhasználásának támogatása 

10,20 10,19 8,39 4,93 

  VEKOP VEKOP összesen 10,20 10,19 8,39 4,93 
1. Patrióta gazdaság, 

kis és középvállalati 

bázison, nagyvállalati 

partnerségben 

Életképes vidék, bővülő 

agrár- és élelmiszer-

gazdaság, halászat 

VP 
Mezőgazdasági termeléshez 

kapcsolódó beruházások  
230,37 230,37 0 0 

  VP 

Mezőgazdasági termékek 

feldolgozásába/forgalmazásáb

a és/vagy kifejlesztésébe 

történő beruházások 

támogatása 

181,19 181,19 0 0 

  VP 
Mezőgazdasági üzemek és a 

vállalkozások fejlesztése 
92,54 92,54 0 0 

  VP 

Mezőgazdasági termékek és 

élelmiszerek 

minőségrendszereinek 

támogatása 

10,42 0 0 0 
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OFTK középtávú 

(2014-2020) 

prioritás 

OFTK fejlesztési 

tématerület 
OP Prioritás 

Forráskeret 

2014-2020 

Mrd Ft 

Meghirdetett forrás 

2014-2016 

Mrd Ft 

Kötelezettség-

vállalás / megítélt 

támogatás 

2014-2016 

Mrd Ft 

Kifizetés 

2014-2016 

Mrd Ft 

  VP 

Erdőterületek fejlesztésére és 

az erdők életképességének 

javítására irányuló 

beruházások 

61,07 61,07 0 0 

  VP 

Termelő ágazatok fejlesztése 

kieső jövedelem, vagy 

többletköltség támogatásával 

111,54 111,54 0 0 

  VP  VP összesen 701,57 676,71 0 0 

  MAHOP 
MAHOP 1., 2. 3. 5. 

prioritások 
16,72 12,72 0,28 0 

  MAHOP MAHOP összesen 16,72 12,72 0,28 0 

2. Fordulat a teljes 

foglalkoztatottság és 

a tudástársadalom 

felé 

Foglalkoztatás növelése GINOP 5. Foglalkoztatás  523,35 302,00 147,41 50,54 

  GINOP GINOP összesen: 523,35 302,00 147,41 50,54 

  TOP 

1. Térségi gazdasági 

környezet fejlesztése a 

foglalkoztatás elősegítésére 

298,45 298,45 52,96 44,15 

  TOP 

5. Megyei és helyi emberi 

erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatásösztönzés és 

társadalmi együttműködés 

89,69 89,69 26,41 25,30 

  TOP TOP összesen 388,14 388,14 79,37 69,45 

  VEKOP 
8. Foglalkoztathatóságot 

szolgáló programok 
37,89 27,67 15,47 1,56 

  VEKOP VEKOP összesen 37,89 27,67 15,47 1,56 

 
Tudásalapú társadalom 

megalapozása 
GINOP 6. Versenyképes munkaerő 129,49 65,30 55,80 52,44 

  GINOP GINOP összesen 129,49 65,30 55,80 52,44 

  VEKOP 

7.  Társadalmi hozzáférést 

bővítő és humánerőforrás 

fejlesztést támogató 

programok 

14,20 10,35 7,70 7,53 
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OFTK középtávú 

(2014-2020) 

prioritás 

OFTK fejlesztési 

tématerület 
OP Prioritás 

Forráskeret 

2014-2020 

Mrd Ft 

Meghirdetett forrás 

2014-2016 

Mrd Ft 

Kötelezettség-

vállalás / megítélt 

támogatás 

2014-2016 

Mrd Ft 

Kifizetés 

2014-2016 

Mrd Ft 

  VEKOP VEKOP összesen 14,20 10,35 7,70 7,53 

  VP VP összesen 29,65 7,82 0 0 

3. Útban az erőforrás- 

és energia-

hatékonyság, illetve 

az energia-

függetlenség felé 

Energia-hatékonyság, 

fenntartható erőforrás-

gazdálkodás, védelem 

GINOP 4. Energia  59,45 59,45 0,00 0,00 

  GINOP GINOP összesen: 59,45 59,45 0,00 0,00 

  KEHOP 

5. Energiahatékonyság 

növelése, megújuló 

energiaforrások alkalmazása 

.. .. 137,92 .. 

  KEHOP KEHOP összesen: .. .. 137,92 .. 

  TOP 

3. Alacsony szén-dioxid 

kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 

területeken 

200,98 200,98 0 0 

  TOP TOP összesen: 200,98 200,98 0 0 

  VEKOP 

5. Az energiahatékonyság, az 

intelligens energiahasználat és 

a megújuló energiák 

felhasználásának támogatása 

21,15 11,76 0 0 

  VEKOP VEKOP összesen 21,15 11,76 0 0 

        

 
Klíma- és 

környezetvédelem 
KEHOP 

1. A klímaváltozás hatásaihoz 

való alkalmazkodás 
324 339,65 336,5 100,16 

  KEHOP 

2. Települési vízellátás, 

szennyvíz-elvezetés és –

tisztítás, szennyvízkezelés 

fejlesztése 

385,7 324,19 181,5 16,42 

  KEHOP 

3. Hulladékgazdálkodással és 

kármentesítéssel kapcsolatos 

fejlesztések 

124,1 112,74 51,1 6,76 

  KEHOP 
4. Természetvédelmi és 

élővilág-védelmi fejlesztések 
31,3 36,55 31,3 22,21 

 Energia-hatékonyság, KEHOP 5. Energiahatékonyság 308,5 189,96 155,8 114,12 
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OFTK középtávú 

(2014-2020) 

prioritás 

OFTK fejlesztési 

tématerület 
OP Prioritás 

Forráskeret 

2014-2020 

Mrd Ft 

Meghirdetett forrás 

2014-2016 

Mrd Ft 

Kötelezettség-

vállalás / megítélt 

támogatás 

2014-2016 

Mrd Ft 

Kifizetés 

2014-2016 

Mrd Ft 

fenntartható erőforrás-

gazdálkodás, védelem 

növelése, megújuló 

energiaforrások alkalmazása 

  KEHOP KEHOP összesen: 1173,7 1 003,09 756,1 259,67 

  VEKOP 
4. Turisztikai és 

természetvédelmi fejlesztések 
3,40 2,23 1,91 0,42 

  VEKOP VEKOP összesen 3,40 2,23 1,91 0,42 

  VP 

Az agrár-környezetvédelmi és 

éghajlatváltozással 

kapcsolatos célokhoz 

kapcsolódó nem termelő 

beruházások 

6,89 5,89 0 0 

  VP 

Agrár-környezetvédelemi és 

éghajlattal kapcsolatos 

kifizetések 
220,28 216,45 0 0 

  VP Natura 2000 43,13 43,13 0 0 

  VP 

A természeti katasztrófák és 

katasztrófaesemények által 

károsított mezőgazdasági 

termelési potenciál 

helyreállítása és megfelelő 

megelőző intézkedések 

36,08 28,46 0 0 

  VP VP összesen 316,35 295,05 0 0 

4. Népesedési és 

közösségi fordulat 

Befogadó és gyarapodó 

társadalom 
TOP 

4. A helyi közösségi 

szolgáltatások fejlesztése és a 

társadalmi együttműködés 

erősítése 

62 62 0 0 

  TOP TOP összesen 62 62 0 0 

  VEKOP 
6. Települési környezet és 

közszolgáltatás fejlesztés 
19,10 16,87 0 0 

  VEKOP 

7.  Társadalmi hozzáférést 

bővítő és humánerőforrás 

fejlesztést támogató 

programok 

23,80 13,25 8,75 8,33 

  VEKOP VEKOP összesen 42,90 30,12 8,75 8,33 

  RSZTOP RSZTOP összesen 33,94 33,94   
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OFTK középtávú 

(2014-2020) 

prioritás 

OFTK fejlesztési 

tématerület 
OP Prioritás 

Forráskeret 

2014-2020 

Mrd Ft 

Meghirdetett forrás 

2014-2016 

Mrd Ft 

Kötelezettség-

vállalás / megítélt 

támogatás 

2014-2016 

Mrd Ft 

Kifizetés 

2014-2016 

Mrd Ft 

 

A gyermekvállalás 

ösztönzése, a 

népesedési kihívások 

kezelése 

VEKOP 
6. Települési környezet és 

közszolgáltatás fejlesztés 
7,90 7,93 0,40 0,40 

  VEKOP VEKOP összesen 7,90 7,93 0,40 0,40 

        

 
Hatékony végrehajtás, 

jó állam 
KÖFOP 

1. Adminisztratív terhek 

csökkentésének támogatása 
145,9 176,1 117,3 6,9 

  KÖFOP 

2. Közszolgálat szolgáltatási 

szemléletének és etikus 

működésének megerősítése 

73,5 58,7 48,6 11,1 

  KÖFOP  

3. ERFA, ESZA, KA 

finanszírozású operatív 

programok technikai 

segítségnyújtása 

70,6 71,3 73,8 25,7 

  KÖFOP KÖFOP összesen: 290 306,1 239,7 43,7 

  VEKOP 
9. Közigazgatási és 

közszolgáltatási fejlesztések 
51,80 56,08 39,05 4,13 

  VEKOP VEKOP összesen 51,80 56,08 39,05 4,13 

5. Területi integráció, 

térségi és helyi 

fejlesztések a helyi 

gazdaság bázisán 

Területi integráció 

(felzárkózás), 

területfejlesztés, 

városfejlesztés 

TOP 

2. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés 

147,78 147,78 0 0 

 
 

TOP 
6.Fenntartható városfejlesztés 

a megyei jogú városokban 
387,04 387,04 236,44 187,50 

 

 

TOP 

7. Közösségi szinten irányított 

városi helyi fejlesztések 

(CLLD) 

45,64 45,64 0 0 

  TOP TOP össszesen 580,46 580,46 236,44 236,44 

 

Vidéki térségek, vidéki 

gazdaság és közösségek VP 

Alapvető szolgáltatások és a 

falvak megújítása a vidéki 

térségekben 

36,08 15,21 0 0 

 

 

VP 

Együttműködések, egyéb 

társadalmi, közösségi, 

gazdasági és infrastrukturális 

fejlesztések 

92,51 0 0 0 
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OFTK középtávú 

(2014-2020) 

prioritás 

OFTK fejlesztési 

tématerület 
OP Prioritás 

Forráskeret 

2014-2020 

Mrd Ft 

Meghirdetett forrás 

2014-2016 

Mrd Ft 

Kötelezettség-

vállalás / megítélt 

támogatás 

2014-2016 

Mrd Ft 

Kifizetés 

2014-2016 

Mrd Ft 

  VP LEADER helyi fejlesztések 59,47 0,96 0,96 0,96 

  VP VP összesen 107,7 58,28 0 0 

 
Budapest és térsége 

fejlesztése 
VEKOP 

VEKOP (ld. tematikus 

céloknál) 
    

 

Kárpát-medencei, 

Duna-menti nemzeti és 

európai területi 

együttműködés 

ETE 

Interreg V-A Ausztria-

Magyarország 

Együttműködési Program 

95,87 millió euró .. .. .. 

 

 

ETE 

Interreg V-A Magyarország–

Horvátország Határon 

Átnyúló Együttműködési 

Program 

71 millió euró 26 millió euró 0 0 

 

 

ETE 

Interreg V-A Románia-

Magyarország 

Együttműködési Program 

231,8 millió euró 36,4 millió euró 0 0 

  ETE 

Interreg V-A Szlovákia - 

Magyarország 

Együttműködési Program 

183,3 millió euró 67,47 millió euró 0 0 

  ETE 

Interreg V-A Szlovénia-

Magyarország 

Együttműködési Program 

18,6 millió euró 13,3 millió euró .. .. 

  ETE 

Interreg-IPAMagyarország-

Szerbia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 

76,6 millió euró 46,3 millió euró 0 0 

  ETE 

Magyarország-Szlovákia-

Románia-Ukrajna ENI 

Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 

2014-2020 

81,3 millió euró 0 0 0 

  ETE Duna Transznacionális 

Program 
274,5 millió euró 101 millió euró 101 millió euró 0 

  ETE 
Interreg CENTRAL EUROPE 

2020 transznacionális 

együttműködési program 

298,9 millió euró 160,5 millió euró 160,5 millió euró 0 

  ETE ESPON 2020 interregionális 

együttműködési program 
45,76 millió euró n.r.   
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OFTK középtávú 

(2014-2020) 

prioritás 

OFTK fejlesztési 

tématerület 
OP Prioritás 

Forráskeret 

2014-2020 

Mrd Ft 

Meghirdetett forrás 

2014-2016 

Mrd Ft 

Kötelezettség-

vállalás / megítélt 

támogatás 

2014-2016 

Mrd Ft 

Kifizetés 

2014-2016 

Mrd Ft 

  ETE Interreg Europe program 426,31 millió euró 180 millió euró 180 millió euró 0 

  ETE 
INTERACT III 

interregionális 

együttműködési program 

46,3 millió euró n.r.  - 

  ETE URBACT III interregionális 

együttműködési program 
96,3 millió euró    
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4. táblázat: Az OFTK területi fejlesztéspolitikai feladatok végrehajtásának státusza 

OFTK 

területpolitikai 

irány / területi cél 

OFTK területi fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 

kapcsolódó 

intézkedés 

történt 2014-

2016 között 

Célzott 

intézkedés 

nem történt 

2014-2016 

között 

Más 

intézkedések 

részeként 

megvalósuló 

feladat 

A feladat 

megvalósulása 

2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

3.1.3 Az ország makroregionális szerepének erősítése  

3.1.3.1 

Találkozási, 

csomóponti szerep 

erősítése 

Nyitás kelet felé: kelet-nyugati közlekedési és kereskedelmi csomóponti 

szerep,légi elosztó központ. 
  +  

Közlekedésfejlesztéshez 

kapcsolódóan. 

 
A Kárpát-medencei hálózatok erősítése és a határon átnyúló városi 

együttműködések támogatása. 
  +   

 

Magyarország híd-szerepének érvényesítése, regionális közlekedési és 

kereskedelmi csomópontok megalapozása, fejlett közlekedési infrastruktúra, 

logisztikai és szolgáltató hálózatok csomópontjainak kialakítása a környezeti 

szempontok legteljesebb figyelembevételével. 

  +   

 
Kommunikációs és informatikai hálózatok fejlesztésével a virtuális hálózatok 

csomóponti szerepének megalapozása. 
  +   

3.1.3.2 A Duna-

térség fenntartható 

fejlesztése 

A magyarországi Duna-térség fenntartható fejlesztése, természeti területeinek, 

tájainak és kulturális értékeinek védelme, megőrzése 
+     

 
Az itt élők életminőségének javítása, infrastrukturális feltételeik javítása, 

boldogulásuk elősegítése. 
+     

 

A régió gazdaságának és versenyképességének, illetve az ott élők jólétének 

fenntartható módon történő növelése, valamint egy virágzó, fejlődő és vonzó 

térség létrehozása. 

+     

 

Az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégiájának megvalósítása, 

kiemelten a magyarországi „Duna minősítéssel” (EUDRS minősítési rendszer) 

rendelkező projekteken keresztül. 

+     

3.1.3.3 Visegrádi 

együttműködés 

térségi 

szerepkörének 

erősítése 

A területi kohézió erősítése a V4 országokban (policentrikus, kiegyen-

súlyozott területi fejlődés), közös tervezési-fejlesztési célok és cselekvések 

(kitekintéssel a Romániával és Bulgáriával kiegészülő V4+2 körre, valamint 

Szlovéniára és Horvátországra is). 

+     

 A határon átnyúló együttműködések támogatása a V4 országokban.   +   

 
Hozzájárulás a V4 országok közös álláspontjának megteremtéséhez az EU 

területi és fejlesztési szempontból érzékeny közös politikáiban. 
+     

3.1.3.4 Kárpát- A határon túli magyar közösségek helyi gazdaságfejlesztési programjai   +  Nemzetpolitikai feladatok 
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OFTK 

területpolitikai 

irány / területi cél 

OFTK területi fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 

kapcsolódó 

intézkedés 

történt 2014-

2016 között 

Célzott 

intézkedés 

nem történt 

2014-2016 

között 

Más 

intézkedések 

részeként 

megvalósuló 

feladat 

A feladat 

megvalósulása 

2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

medencei területi 

együttműködés, 

határon túli 

magyarlakta 

térségekkel való 

kapcsolatok 

erősítése 

tervezésének és megvalósításának ösztönzése, segítése. keretében. 

 Összmagyar gazdasági együttműködések kialakítása, erősítése.   +  
Nemzetpolitikai feladatok 

keretében. 

 

Kárpát-medencei vidékfejlesztési, agrár- és élelmiszergazdasági területen 

megvalósuló együttműködések kialakítása, megvalósítása, a gazdasági 

integráció erősítése, a vállalkozói együttműködések ösztönzése. 
+     

 A helyi fejlesztési közösségek közötti együttműködések ösztönzése. +     

 

A szomszédos országokkal való partneri viszony kölcsönös előnyök elvén 

alapuló elmélyítése, hozzájárulás egyes közpolitikák közös európai szintű 

képviseletéhez a szomszédos országokkal, illetve a határon túli magyarsággal. 
  +  

Nemzetpolitikai 

intézkedések keretében. 

 
A Kárpát-medencei együttműködést segítő térszerkezeti tengelyek és térségek 

fejlesztése. 
  +  

Nemzetpolitikai 

intézkedések keretében. 

 
Törekedni kell a közlekedési infrastruktúra Kárpát-medencei szintű 

összehangolt fejlesztésére. 
  +  

Nemzetpolitikai 

intézkedések keretében. 

 

Az oktatási, egészségügyi, civil kapcsolatok, valamint a humán-infrastruktúra 

(különösen, de nem kizárólagosan a határ menti térségekben) összehangolt 

fejlesztése, a kulturális, közösségi együttműködések támogatása 

+    

Nemzetpolitikai, kulturális 

és civil szektor feladatai 

keretében. 

 
Nagyvárosok közötti nagytérségi integráció megvalósítása, a határon átnyúló 

agglomerációk közös kezelésének támogatása. 
   +  

 

Természetvédelmi, környezetvédelmi, vízügyi és katasztrófavédelmi 

együttműködések fokozása, törekvés az egységes vízgazdálkodás 

megvalósítására. 
+    

Határmenti és határon 

átnyúló fejlesztéseknél. 

3.1.3.5 Regionális 

fejlesztéspolitikai 

szempontok 

A Kárpát-medence valamennyi térségében és tájegységében törekedni kell 

olyan térségi és helyi fejlesztési programok elindítására és megvalósítására, 

amelyek a magyar népesség fennmaradását, gyarapodását eredményezik, a 

tömbmagyarság által lakott térségekben és szórványtérségekben egyaránt. 

  +  
Nemzetpolitikai 

intézkedések keretében. 

3.1.3.6 A 

kulturális és 

gazdasági 

kapcsolatok 

A 2013 júliusában elindított Julianus-program megvalósítása, amely a világon 

bárhol fellelhető magyar tárgyi örökség összegyűjtése és rendszerezése révén 

mutatja be a magyarság értékteremtő képességét, hozzájárulva a diaszpórában 

élő magyar közösségek magyarságtudatának megerősödéséhez. 

  +  
Nemzetpolitikai 

intézkedések keretében. 
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OFTK 

területpolitikai 

irány / területi cél 

OFTK területi fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 

kapcsolódó 

intézkedés 

történt 2014-
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magyar 

közösségekkel 

 

A 2013. januárban elindított Kőrösi Csoma Sándor Program folytatása 

szükséges, melynek keretében ösztöndíjas fiatalok utaznak ki magyar 

diaszpóra közösségekhez azzal a céllal, hogy segítsenek az ott élőknek magyar 

identitásuk, magyar kulturális ismereteik, és a magyar nyelv megtartásában és 

elmélyítésében, illetve hogy naprakész és korrekt információval szolgáljanak 

számukra Magyarországról. 

  +  
Nemzetpolitikai 

intézkedések keretében. 

 

A diaszpórában élő fiatalok identitásának erősítése azáltal, hogy felmenőik 

származási országával kapcsolatba lépve családjuk múltját, illetve saját 

identitásukat jobban megértsék. 

  +  
Nemzetpolitikai 

intézkedések keretében. 

 

A tengeren túli országokban élő magyarok hídszerepének fokozása 

(fokozottabb kiaknázása) az ország külgazdasági stratégiájában megcélzott új 

piacokon valósikeres megjelenésben, illetve a Magyarországról és a 

magyarságról alkotott hiteles és tárgyilagos megítélés kialakításába. 

  +  
Nemzetpolitikai 

intézkedések keretében. 

3.1.3.7 

Nemzetiségek 

által lakott 

térségeink 

fejlesztése 

A kulturális identitás, a kulturális és épített örökség megőrzése, fejlesztése, 

kreatív hasznosítása 
  +  

Közoktatási2 és 

nemzetiségpolitikai 

intézkedések keretében. 

 A regionális-lokális önfejlődést lehetővé tevő mechanizmusok erősítése.  +   
Nemzetiségpolitikai 

intézkedések keretében. 

 

Az anyaországgal való gazdasági-befektetési kapcsolatok (hídszerep, mely 

gyakran határmenti dimenziókban is jelentkezhet), továbbá a térségi és 

települési szintű együttműködések. 
  +  

Nemzetiségpolitikai 

intézkedések keretében. 

 

A közösségek helyi fejlesztési programjainak ösztönzése. Cél, hogy a 

hazainemzetiségi belső peremtérségek a nemzeti kulturális és gazdasági 

fejlődéskarakteres, esetenként meghatározó térségeivé váljanak, valamint 

megélhetéstés hosszú távú életesélyeket nyújtsanak. 

 +    

3.1.3.8 Határmenti 

és határon átnyúló 
A gazdasági együttműködések fejlesztése +     

                                                   
2
 Az OFTK dokumentum a fejezetcímben, cél/feladat megjelölésben a „közoktatás” kifejezést tartalmazza, és ahol erre történik hivatkozás, ott a beazonosíthatóság miatt megtartottuk ezt a 

kifejezést, ahol azonban a tartalmi beszámolás lehetővé teszi, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti „köznevelés” kifejezést használjuk a hatályos szakmai terminológia 

érdekében. 
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 A környezeti és infrastrukturális hálózatok összekapcsolása +     

 Intézményi együttműködés és kapacitások bővítése +     

3.1.4. Többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat-fejlesztés 

3.1.4.1 A város és várostérség fejlesztési prioritásai és szempontjai 

A fenntartható és 

harmonikus város-

vidék kapcsolat 

A város és vonzáskörzetének szereplői közötti együttműködés ösztönzése. +     

 

A város szétterülésének megakadályozása, a kontrollálatlan városnövekedés, 

illetve a városkörnyéki települések egyfunkciós lakóövezetté vagy perifériává 

alakulásának megelőzése a városkörnyék integrált és tudatos térségi 

fejlesztésével. 

  +   

 A beépített területek összenövésének megakadályozása   +  
Ld. Budapest és a 

metropolisz térség 

 Központi városok belterületének vonzóvá tétele. +     

 Az ökológiai funkciójú területek további visszaszorulásának elkerülése.   +   

 Zöldfelületek hálózatba szervezése (zöld gyűrű) és minőségi bővítése.   +  
Ld. „városi zöldterületek 

minőségi bővítése feladat” 

 

A városokban található központi szolgáltatások hozzáférhetőségének 

biztosítása: a nyitva tartás szervezése, a környéki parkolási lehetőségek 

biztosítása, a közösségi és alternatív, gyalogos és kerékpáros közlekedés általi 

megközelíthetőség lehetővé tétele, az elektronikus szolgáltatások kialakítása, 

kihelyezett vagy mobil szolgáltatások révén. 

+    
„Okos város” fejlesztések 

folyamatban. 

Fenntartható és 

kompakt 

városszerkezet 

kialakítása 

A többközpontúság kiépítése nagytérségi, és városszerkezeti szinten egyaránt.   +  

Ld. A többközpontú 

városhálózat-fejlesztése 

fejezet. 

 

Intenzív együttműködés elősegítése a szereplők között, hogy mérséklődjenek 

a közlekedési távolságok, és így korlátozódjon az urbanizált területek 

terjeszkedése a hatékony energia felhasználás szerint. 

  +   

 

Fenntartható mobilitási viszonyok megteremtése a városon belüli és város 

körüli utazási szükséglet mérséklése érdekében, a munkahelyek, lakóövezetek, 

szolgáltatási és közlekedési hálózatok elhelyezkedésének optimalizálása. 
  +   
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A közlekedés racionalizálása és a fenntarthatóságának biztosítása, a 

környezetbarát alternatív közlekedési eszközök fejlesztése (vasút, elővárosi 

vasút, kerékpárutak, ahol lehet vízi közlekedés és ezek kombinációi). 
  +  

Ld. Közlekedéspolitikai 

fejezet. 

 
A városszerkezet tagolása beépítetlen területekkel, zöldterületekkel és a 

természetes szellőzést biztosító zónákkal. 
+     

 
A városi zöldterületek minőségi bővítése, a közparkok szolgáltatásainak és 

infrastruktúrájának megújítása, hálózatba szervezése. 
+     

 
A barnamezős területek (használaton kívüli ipari területek) előnyben 

részesítése a zöldmezős beruházásokkal szemben. 
+     

 
Területileg integrált, komplex örökségvédelmi, értékvédelmi beavatkozások 

ösztönzése, fenntartható hasznosítása. 
  +  

Örökségvédelmi 

intézkedésekhez 

kapcsolódóan. 

 
Jövedelemtől és életkortól függetlenül használható, mozgásra, egészséges 

életmódra és kreativitásra ösztönző tiszta (köz)területek. 
  +  

Ld. további városfejlesztési 

intézkedések. 

 
Egyenlő hozzáférés biztosítása a természeti-, az épített és a kulturális 

örökségeinkhez. 
  +  

Örökségvédelmi 

intézkedésekhez 

kapcsolódóan. 

Az 

energiafüggőség 

csökkentése és a 

klímavédelem 

Helyi szabályozások, adók, pénzügyi ösztönzők és beruházások alkalmazása a 

városi klímavédelem érdekében. 
  +  

Klímapolitikai 

intézkedésekhez 

kapcsolódva. 

 
A zöld és kék gazdaság céljainak és elveinek követése, valamint a lokális 

erőforrásokra épülő helyi gazdaság erősítése. 
+     

 A klímabarát építészeti megoldások előnyben részesítésének támogatása.   +   

 
A környezetbarát és hatékony, energiatakarékos távfűtő rendszerek fejlesztése, 

távhő-rekonstrukció. 
+     

 
Jobb elérhetőség biztosítása kevesebb közlekedési szükséglettel az optimális 

területhasznosítás révén. 
  +  

Közlekedési 

intézkedésekhez 

kapcsolódóan. 

 

Klímabarát, alacsony szén-dioxid kibocsátású, versenyképes és biztonságos 

városi tömegközlekedés kialakítása, a gyalogos és a kerékpáros közlekedés 

előtérbe helyezésével, valamint a szolgáltatások technikai alkalmazkodása a 

klímaváltozáshoz. 

  +   

 
A szélsőséges mikroklíma mérséklésére kiegyenlítő (kondicionáló) 

zöldfelületek biztosítása. 
  +  

Ld. Városi zöldterületek 

minőségi bővítése feladat. 

A demográfiai Helyi munkaerő-piaci programok megvalósítása az idősödés miatti és az +     
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változások - a 

városi 

népességfogyás 

kezelése, a 

családok és a helyi 

közösségek 

megerősítése 

elvándorlásból fakadó munkaerő kiesés elkerülése érdekében. 

 
Korban, családszerkezetben, és társadalmi összetétel szempontjából vegyes 

lakóterületeket eredményező mechanizmusok alkalmazása. 
  +   

 

Új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítása az idősödő népesség számára 

(szociális ellátás, egészségügy, kultúra, közlekedés, akadálymentes környezet, 

stb.). 
  +  

Ld. szociálpolitika, 

egészségügy, kultúra, 

közlekedés intézkedések. 

 Közösségfejlesztő kulturális és társadalmi programok megvalósítása. +    
Továbbá kultúra, civil 

szektor intézkedések. 

 
A társadalom toleranciájának fejlesztése, a migránsok befogadásának, 

társadalmi integrációjának elősegítése. 
     

 

Gyermekjóléti és a családokat érintő oktatási, szociális és egészségügyi 

szolgáltatások biztosítása megfelelő minőségben, kapacitásokkal és elérhető 

módon. 
+    

Ld. közoktatás, 

szociálpolitika, egészségügy 

intézkedések. 

 
Családbarát foglalkoztatási és munkahelyi környezet megteremtése, a 

távmunka lehetőségének széles körű biztosítása. 
  +   

 
Akadálymentes, családbarát környezet kialakítása, és a családbarát társadalmi 

környezet erősítése. 
  +   

 

A gyermekvállalás közösségi szerepének, fontosságának tudatosítása a helyi 

társadalom számára, a gyermeket vállalók megbecsülése, családbarát példák 

támogatása és népszerűsítése. 

  +  
Ld. szociálpolitika 

intézkedések. 

 

A közbiztonságot erősítő elemek az épített környezet kialakításában, 

társadalmi összefogás keretében, esetenként pedig infokommunikációs és 

térinformatikai eszközök, rendszerek alkalmazásának ösztönzése a 

várostérségek működésében a bizalom és a biztonság megerősödése 

érdekében. 

  +   

 Közösség- és társadalom-orientált városfejlesztés. +     

A leromlott 

városrészek 

hanyatlásának 

megállítása, 

A helyi közösség oktatási, képzési és kulturális lehetőségeinek fejlesztése, a 

gyermekekre és fiatalokra összpontosító proaktív politikák kialakítása. 
+     
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 A fizikai környezet megújítása +     

 
A szegregált területek kialakulásának megelőzése, a kialakult szociális 

problémák hatékony kezelése. 
+     

Együttműködés a 

többszintű 

kormányzás 

jegyében 

A kormányzati szervek városfejlesztéssel foglalkozó tevékenységeit jobban 

össze kell hangolni és egymással integrálni kell. 
  +   

 

A városok és vidékük együttműködésének elősegítése stratégiai és operatív 

kérdésekben (a területrendezésre, közös fejlesztésekre), a települések közös, 

együttes tervezési tevékenységének ösztönzése. 
+     

 

Az integrált tervezés koordinációjának erősítése helyi és várostérség szinten, a 

várostérségek harmonikus fejlődését támogató, a koordináció kialakításához 

alapvető intézmények és eszközök meghatározása. 
+     

Stratégiai 

szemlélet a 

várostérségek 

tervezésében 

Integrált városfejlesztési koncepciók és stratégiák készítését és a várostérségek 

együtt-tervezését ösztönözni szükséges. 
+    Ld. előző feladat. 

 
A városi klímatervezés szempontjainak beépítése a város különböző ágazati, 

tervezési programjaiba horizontális szempontként. 
  +   

 
Széleskörű, rendszeres és átlátható tervezési partnerség kialakítása a 

városokban, bevonva a lakosságot, a civil és gazdasági szereplőket. 
+    

Ld. fenti városfejlesztési 

feladatok. 

 
A városfejlesztési eredmények nyomon követése („monitoring”), a stratégiák 

rendszeres felülvizsgálata, aktualizálása. 
  +  

TOP végrehajtáshoz is 

kapcsolódó feladat. 

 
Erősebb akcióterületi megközelítés: az ágazati beavatkozásokat az egyes 

akcióterületeken és városrészen között össze kell hangolni. 
+    

Településfejlesztés 

intézkedésekhez is 

kapcsolódik. 

 
A települést használó célcsoportok igényeire reagáló keresletorientált 

várostervezés és -fejlesztés. 
  +  

Ld. előző városfejlesztési 

feladatok. 

 

Területileg integrált, komplex örökségvédelmi, értékvédelmi beavatkozások 

ösztönzése, fenntartható hasznosítása örökségeink megóvása és az 

értékeinkkel való gazdálkodás megvalósítása, környezetükkel együtt. 
  +  

Örökségvédelmi 

szakpolitikai 

intézkedésekhez 

kapcsolódva. 

A helyi és térségi 

gazdaságfejlesztés 

Helyi gazdasági kapcsolatok fenntartható fejlesztése szempontrendszerének 

kidolgozása, különös tekintettel a helyi erőforrásokkal való takarékos 

gazdálkodásra és a mobilitási igények mérséklésére. 
  +   
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 Közösségfejlesztés, a helyi kezdeményezések ösztönzése. +     

 
A helyi gazdasági együttműködések és termékek előállításának és térségen 

belüli értékesítésének az ösztönzése. 
+     

 A város és térsége élelmiszerellátásának helyi és térségi alapokra helyezése   +   

 Piaci helyszínek biztosítása a városban a környék árui számára. +     

 Az önkormányzat helyi gazdaságfejlesztési tevékenységeinek elősegítése. +     

 Szociális gazdaság kiépítése és fejlesztése +    
Közfoglalkoztatási feladatok 

is kapcsolódnak. 

 Helyi érdekű képzés, szakképzés kialakítása.   +  
Képzési, szakképzési 

intézkedések keretében. 

 Munkahelyteremtés a szuburbiában.   +  
Foglalkoztatási intézkedések 

keretében. 

Stratégiai 

várostérség-

fejlesztés 

Várostérség fejlesztési, várostérségi gazdaságfejlesztési stratégiák kidolgozása 

és végrehajtása 
+    

Fenti városfejlesztési 

feladatok, ill. a 

többközpontú városhálózat-

fejlesztés cél keretében. 

3.1.4.2 A többközpontú városhálózat-fejlesztés 

 
Az ország többközpontúságának biztosítása, a decentralizált térszerkezet 

biztosítása, a hálózatos térszerkezet biztosítása. 
+    

Terület- és 

településrendezési 

feladatokhoz és a 

közlekedési intézkedésekhez 

is kapcsolódik. 

3.1.4.3 Budapest és a metropolisz térség fejlesztése 

 

Egységes budapesti gazdasági régióként együttműködni a térség 

önkormányzataival (megyei, fővárosi, kerületi, települési) és a kormányzattal 

a többszintű kormányzás (multi-levelgovernance) elvei szerint. 

   + 
Területi, helyi szereplők 

feladatkörét érintő feladat. 

 

Tervezett, koordinált, stratégia-alapú térségfejlesztés keretében összehangolt 

hálózatos településfejlesztést kell megvalósítani. A térség területi és települési 

tervezését, adó-, befektetési- és közösségi közlekedési politikáját Budapest, az 

agglomerációs települések, a „belső gyűrű városai”, Pest megye, valamint a 

területükkel érintett megyék közös cselekvéseként is értelmezni kell. 

+     

 

Elő kell segíteni Budapest fejlődésével járó kisugárzó hatásának minél 

hatékonyabb érvényesítését, koordinált terjedését a környező térségekben. A 

szinergikus hatások erősítése érdekében a belső és külső térszerkezet 

+     
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policentrikus kiegyensúlyozására való törekvés különös tekintettel a központ 

és a „belső gyűrű városai” illetve a főváros és agglomerációja viszonyára. 

 
Aktívabb és rendszerszerűbb párbeszédre van szükség az állam, a főváros, a 

kerületek, a vállalkozások, a civilszervezetek és a lakosság között. 
+     

 Önfenntartó városgazdálkodási rendszer kialakítása.    + 
Fővárosi Önkormányzat 

feladatkörét érintő feladat. 

 

Budapest nemzetközi gazdaságszervező szerepének erősítése (pénzügyi 

szolgáltatások, K+F, tudás-ipar és high-tech iparágak megtelepedésének, 

jelenlétének ösztönzése). 

+     

 
Budapest kapuvárosi szerepének erősítése az Európai Unió és a Balkán, 

valamint Kelet-Európa között – nyitás a déli és keleti nagyvárosok felé. 
  +  

A „Budapest Üzleti Régió” 

feladat keretében. 

 
Nemzetközi piaci folyosók csomóponti helyzetéből származó földrajzi 

előnyök kihasználása (pl. makroregionális logisztikai funkció kiépítése). 
+     

 A Duna Stratégiához kapcsolódó uniós fejlesztési lehetőségek kiaknázása. +     

 
A nemzetközi turisztikai és kulturális központ szerep erősítése. Egyedi 

városkarakter értékalapú megőrzése és fejlesztése. 
+     

 

Nagytérségi léptékben is kiegyensúlyozott zöldfelületi rendszer, ökológiai és 

rekreációs szereppel rendelkező „zöld gyűrű” kialakítása (Budai-hegység, 

Pilis, Visegrádi-hegység, Gödöllői-dombság, Ócsai TVK, Duna-mente, 

Tétényi-fennsík stb.), az agglomerációs települések fizikai összenövésének 

megakadályozása. 

+    

Környezeti, 

természetvédelmi, 

vízgazdálkodási 

intézkedések is 

kapcsolódnak. 

 

Az egészséges környezet megteremtése, értékeink megőrzése, a sokszínű 

területhasználat és a hatékony működésű városszerkezet, a közlekedéshálózat 

törekedjen a városszerkezet hatékony támogatására és kiszolgálására. 

Intelligens közlekedési rendszer. 

+     

 

A felszíni és felszínalatti vizeknek az egészség megőrzéséhez, a 

gyógyturizmushoz, az egészséges és élhetőbb települési környezet 

megvalósításához való hozzájárulásának növelése. A város és a Duna 

szervesen együtt élő kapcsolatának fejlesztése. 

+     

 
A Budapest körüli turisztikai örökséggyűrű létrehozása a meglévő épített 

értékek kibontakoztatásával. 
+     

 
A térség legyen az európai zöld és kék gazdaság egyik centruma. Hatékony 

energiafelhasználás és klímavédelem. 
+     
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A szociális feszültségek csökkentése, a szegregáció mérséklése a főváros 

egyes kerületei, valamint a főváros és térsége tekintetében is (a szociális 

szolgáltatások és támogatások egységesítése). Befogadó és támogató 

társadalom kialakítása. 

+     

 

Családbarát környezet és (köz)szolgáltatások, családbarát munkavállalási 

feltételek biztosítása (pl. digitális infrastruktúra fejlesztésével a távmunka 

lehetőségeinek bővítése). 
+     

 Rugalmas lakásstruktúra. +     

 

A „Budapest Üzleti Régió” közúti, vasúti infrastruktúrájának és közösségi 

közlekedési kapcsolatainak, összehangolt menetrendi megoldásokkal és 

egységes tarifarendszerrel rendelkező közlekedési rendszerének fejlesztése. 

Intelligens közlekedési rendszer kialakítása. A közlekedéshálózat törekedjen a 

városszerkezet hatékony támogatására és kiszolgálására. 

+     

 Budapest agglomerációs lehatárolásának újraértelmezése    +  

3.1.4.4 A belső városgyűrű városainak önálló arculatra épülő fejlesztése 

 
A fővárost tehermentesítő belső gyűrű városait összekötő közlekedési 

hálózatfejlesztés. 
  +  

Közlekedési szakterületi 

intézkedésekhez 

kapcsolódik. 

 

A városok már meglevő és piacképes ipari, logisztikai funkcióit erősítő 

gazdaságfejlesztési politika megvalósítása, összhangban a fővárosi 

agglomeráció ipari és barnamezős területeinek fejlesztésével. 

+     

 
A városok gazdasági profiljához illeszkedő K+F és oktatási intézmények 

fokozott fejlesztése, létrehozása. 
+     

 
A gyűrűn belüli kapcsolatrendszerre, munkamegosztásra épülő klaszterek, 

beszállítói hálózatok kialakítása. 
+     

 
A főváros, a fővárosi agglomeráció és a gyűrű városai közötti napi ingázási 

kapcsolatokat segítő közösségi közlekedési rendszer kialakítása. 
+     

 

A fokozott közlekedési és ipari környezetterhelés hatásait csökkentő 

környezeti fejlesztések, például a zajvédelem, a környezetbiztonság javítása. 

A települési területek összenövésének elkerülése, a városi területek körüli 

rekreációs zónák biztosítása. 

+     

 

„Budapest Üzleti Régió” építése a belső gyűrű városai, Budapest és az 

agglomeráció együttműködésében, közös területi tervezéssel, összehangolt 

adó-,befektetési-, innovációs- és közlekedési politikával és fejlesztésekkel. 

+     
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3.1.4.5. A külső városgyűrű kiemelt várostérségi fejlesztései 

 

Innováció alapú gazdaságfejlesztés, a kereskedelmi és szolgáltatási potenciál 

minőségi fejlesztése, regionális (esetenként országos és nemzetközi) gazdasági 

kapcsolatokkal és hatással, megyei, esetenként regionális foglalkoztatási 

vonzással. 

+     

 Országos szintű állami intézmények vidéki központokba történő telepítése. +     

 

A gazdaságpolitikában e térségek kiemelt kezelése, a befektetési környezet 

javítása. Az egyes városok kialakult termelési lehetőségeihez, erőforrásaihoz 

igazodó ágazati szakosodás és a városok közötti munkamegosztás támogatása, 

összehangolt városi gazdasági profilok kialakítása. 

+     

 

A térségközpont nemzetközi (nagyvárosi) hálózatokba való intenzívebb 

bekapcsolódásának ösztönzése, a gazdaság, a kutatás-fejlesztés, az oktatás 

(egyetemi központok nemzetközi oktatási-kutatási együttműködéseinek és 

képzési formáinak ösztönzése), fejlesztési-tervezési információcsere területén. 

+     

 

Nemzetközi szinten a központi település imázsának erősítése, sajátos arculat 

kialakítása, a városi környezetminőség javítása, fokozott térségi és települési 

marketing- és márkaépítési tevékenység ösztönzése. Minőségi munkahelyek 

biztosítása a magasan kvalifikált munkaerő megtartása érdekében a 

központban. 

+     

 

A központi és a térséget dinamizáló funkciók ellátásához szükséges többszintű 

elérhetőségi rendszer fejlesztése a gyűrű mentén (infrastruktúra-fejlesztéssel) 

és a főváros irányában (elsősorban közösségi közlekedésszervezéssel). 
+     

 
Indokolt esetben közszolgáltatási és foglalkoztatási centrum szerepkör szerinti 

funkcionális alközpontok erősítése a nagyvárosok vonzáskörzetén belül. 
 +    

3.1.4.6. Nemzeti és perspektivikusan nemzetközi jelentőségű nagyvárosi térségek fejlesztése 

 Innováció- és tudásbázisú gazdaság, kreativitás orientált környezet kialakítása. +     

 
Gazdasági szempontokat is integráló városfejlesztés, átlátható 

együttműködésben a piaci szereplőkkel. 
+     

 Megbízható, kiszámítható fejlesztési beavatkozások, tervezett területkínálat.   +   

 
Beruházásokat ösztönző, az országos tervekhez illeszkedő gazdasági (ipar) 

területek kiajánlása térségileg összehangolt módon. 
  +  

iparfejlesztési 

intézkedésekhez 

kapcsolódva. 

 
Minőségi lakóterületekkel, magas használati értékű zöldfelületekkel 

rendelkező város - attraktív városképpel - kialakítása. 
  +   

 Jövedelemtől és életkortól függetlenül használható, mozgásra, egészséges +     



37 
 

OFTK 

területpolitikai 

irány / területi cél 

OFTK területi fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 

kapcsolódó 

intézkedés 

történt 2014-

2016 között 

Célzott 

intézkedés 

nem történt 

2014-2016 

között 

Más 

intézkedések 

részeként 

megvalósuló 

feladat 

A feladat 

megvalósulása 

2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

életmódra és kreativitásra ösztönző, tiszta (köz)területek kialakítása. 

 
Reális helyzetértékelésre épített vízió, megújulni képes kitörési pontokon 

alapuló stratégia megalkotása. 
+     

3.1.5 Az egyes nagytérségek megújulását biztosító fejlesztések 

3.1.5.2 Speciális táji, környezeti problémákkal, adottságokkal rendelkező vidéki térségek fejlesztési feladatai 

A Homokhátság 

komplex 

fejlesztése 

A 2001-2008 között működő Homokhátsági Speciális Célprogram folytatása, 

kiemelten a szárazságtűrő és alternatív növények termesztésbe vonása, az erre 

vonatkozó termesztési és fajtakísérletek, modellértékű tájgazdálkodási 

projektek megvalósítása, a vízgazdálkodás, a tájhasználat és a gazdálkodás 

összhangját megteremtő gazdálkodási rendszerek, agrotechnikai módszerek 

terjesztése. 

+    

 

 A megváltozott éghajlati feltételekhez alkalmazkodó gazdálkodási formák 

elterjesztése. 
+    

 

 A Duna és a Tisza vízgazdálkodási jellegű programjaihoz, beavatkozásaihoz 

illeszkedve a Homokhátság vízgazdálkodási problémáinak átfogó rendezése, a 

táj- és környezetgazdálkodási szempontokkal összhangban. 

+    

 

 A belvízrendszerek felülvizsgálata, belvízelvezetés, a táji fenntarthatóságot 

veszélyeztető mértékben vízigényes kultúrák és ipari tevékenységek 

visszaszorítása. 

  +  

Ld. előző feladat 

vízgazdálkodási része. 

 A területhasználat, a gazdálkodás és a vízgazdálkodás összehangolása, 

szükséges esetekben a terület- és gazdálkodási forma váltásának elősegítése. 
+    

Ld. fentebb. 

 A népességmegtartást és a tájfenntartást biztosító agrár- és élelmiszergazdaság 

működésének biztosítása, bővítése, a speciális táji körülményeknek megfelelő 

korszerű technológiák használatának elősegítése. 

+    

 

 A tanyai gazdaságok fennmaradásának, piacra jutásának segítése, annak 

érdekében, hogy tájfenntartó és megélhetést biztosító szerepüket betölthessék. 
+    

Ld. tanyás térségeknél is. 

Tisza-völgy: a víz- 

és az 

agrárgazdálkodás 

komplex hazai 

nagytérsége 

A táji rendszer működőképességének biztosítása, valamint a fenntartható 

társadalmi-gazdasági fejlődés feltételeinek megteremtése az ökológiai 

kritériumok maximális figyelembevétele mellett.   +  

 

 A vízkészlet-gazdálkodás fejlesztése, alkalmazkodás a klímaváltozás 

kihívásaihoz. 
  +  

 

 A Tisza-völgy árvízvédelmi biztonságának növelése, egyrészt az árvízszintek 

csökkentését eredményező, nagyvízi meder vízszállító képességének javítása 

és a hazai ártéren kiépíthető árapasztó tározók megvalósítása, másrészt a 

+    
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jelenlegi árvízvédelmi rendszer előírások szerinti kiépítése révén. 

 A Tisza menti, természetes (mély)árterek reaktiválása, bevonása a 

vízgazdálkodásba. A rendszeres, sekélyvízi elárasztásra alapozott ártéri 

tájgazdálkodási rendszerek megvalósítása. A Vásárhelyi Terv 

Továbbfejlesztése még hiányzó elemeinek megvalósítása, és eredeti céljainak 

megfelelő működtetése. 

  +  

Az előző fejlesztéspolitikai 

feladattal együtt valósítható 

meg, azzal együtt 

értelmezhető. 

 A tájhasználat igazítása az egyes területek ökológiai adottságaihoz és a 

lehetséges vízpótláshoz, a szántóművelés kiváltása az arra alkalmatlan 

területeken. 

  +  

 

 A Tisza-térségi nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztése a határon 

átnyúló vízgazdálkodási, turisztikai, híd- és vízi közlekedés terén. 
+    

 

3.1.5.2. Jelentős társadalmi hátrányokkal, problémákkal rendelkező, kiemelt felzárkóztatást igénylő vidéki térségek fejlesztése 

Cserehát 

fejlesztése 

A tervi előzményekre és a helyi kezdeményezésekre építve hosszú távú, 

átfogó térségi fejlesztési program megvalósítása a Csereháton, melynek 

középpontjában a helyi gazdaság fejlesztése áll. 

   +  

 
A háztáji gazdálkodás, az élelmiszertermelés ösztönzése, a kiskerti termelési 

kultúra újjáélesztése, falusi kispiacok, helyi piacok létesítése. 
  +  

Agrár- és vidékfejlesztési 

feladatok részeként. 

 Mikro- és családi vállalkozások létrehozásának ösztönzése.   +  

Vállalkozásfejlesztési és 

agrár- és vidékfejlesztési 

feladatok részeként. 

 
Szociális gazdasági formák kialakításának elősegítése, szociális 

földprogramok támogatása. 
  +  

Agrár- és vidékfejlesztési 

feladatok, közfoglalkoztatás 

részeként. 

 

A falusi- és ökoturizmus fejlesztése, sajátos kínálati struktúra kialakítása, 

egymást kiegészítő prioritások, desztinációk mentén. A turisztikai 

desztinációk elérhetőségének javítása. 

  +  

Agrár- és vidékfejlesztési 

feladatok, turizmusfejlesztés 

részeként. 

 

Megújuló energiára alapuló térségfejlesztés: biomassza, egyéb alternatív 

energiaforrások. Helyi energetikai rendszerek, intelligens hálózatok és 

autonóm ellátási rendszerek fejlesztése 

  +  

Energetikai, agrár- és 

vidékfejlesztési feladatok 

részeként. 

 

Erdősítés és az erdőgazdaságban, fafeldolgozásban, valamint az 

erdőgazdálkodásban rejlő további lehetőségek kiaknázása, fenntartható 

fejlesztése. 

  +  
Agrár- és vidékfejlesztési 

feladatok részeként. 

 
Az elérhetőség és a mobilitás javítása (utak állapotának javítása, buszhálózat 

fejlesztése). 
  +  

Közlekedésfejlesztés 

részeként. 

 
Az oktatás színvonalának növelése és képzések szervezése, az iskolák 

felújítása, bővítése, a felnőttképzés támogatása; fiatalok közösségi 
  +  

Közoktatási intézkedések 

részeként. 
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tevékenységeinek támogatása; munkahelyi képzések támogatása, gazdasági 

oktatás bevezetése 

 Határon átnyúló fejlesztések.   +   

Ormánság 

komplex 

fejlesztése, Ős-

Dráva program 

Komplex víz- és tájgazdálkodási rendszer kiépítése, a folyószabályozás előtti 

állapot lehetőség szerinti visszaállításával, csatornák, tavak létesítésével, a 

helyi, történeti és kurrens szaktudásra egyaránt alapozva. 

+     

 

A táji adottságokhoz igazodó mezőgazdaság fellendítése, a tájgazdálkodás, 

ökológiai gazdálkodás, szövetkezések keretében a legelők és a gyümölcsösök 

területének növelése, a méhészeti, a haltermelési kultúrák és általánosságban a 

helyi termékek, helyi feldolgozás (helyi termékláncok) fejlesztése. 

+     

 A helyi gazdaság, a szociális gazdaság, a foglalkoztatás koordinációja. +     

 

Erdősítés és az erdőgazdaságban, fafeldolgozásban, valamint az 

erdőgazdálkodásban rejlő további lehetőségek kiaknázása, fenntartható 

fejlesztése. 

  +  
Erdőgazdálkodási 

intézkedések részeként. 

 
A roma lakosság képzése, jövedelemtermelő munkához juttatása, önellátásra 

való képességének megteremtése. 
+     

 
A leromló települések műszaki, épített környezeti és társadalmi, közösségi 

megújítása. 
  +   

 
A turizmus fejlesztése, a turisztikai desztinációk elérhetőségének és 

szolgáltatásainak javítása. 
+     

 A határon átnyúló kapcsolatok erősítése, fejlesztése.   +   

3.1.5.4 Speciális vidékfejlesztési feladatot jelentő térségek fejlesztése  

Tanyás térségek 

fejlesztése 
A Tanyafejlesztési Program kiterjesztése +     

 
A tanyás térségek átfogó fejlesztési programjának és cselekvési tervének 

megvalósítása 
+     

 

A tanyás térségek, tanyás külterülettel rendelkező önkormányzatok, illetve a 

tanyai gazdálkodók, lakosok számára érdemi és közvetlen fejlesztési forrás 

biztosítása, a meglévő tanyák megőrzése, a gazdasági termelésbe való 

visszaintegrálása. 

+     

 

Hosszú távú tanyaprogram keretében a tanyákra vonatkozó jogi szabályozás 

szükséges alakítása, melynek szempontjai: a tanyai lakosság önkormányzati 

képviselete, a tanyás külterületre vonatkozó településfejlesztési és-rendezési 

  +   
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tervezés, szabályozás megújítása, a közbiztonság javítása, a szolgáltatások 

elérhetőségének javítása (pl. tanyabusz szolgáltatás), az infrastrukturális 

fejlesztés (a környezeti szempontok figyelembevételével), a tanyai 

birtokrendezés. 

 

A tanyák tevékenység diverzifikációjának segítése: az önellátást szolgáló 

termelés mellett a termékek és szolgáltatások piacán való megjelenésének 

támogatása, a „több lábon állás” ösztönzése. 

+     

Aprófalvas 

térségek 

fejlesztése 

A napi munkába járás, ingázás igényeihez maximálisan illeszkedő 

akadálymentes és fenntartható közösségi közlekedés fejlesztése, a hiányzó 

térségi kapcsolatok kiépítése különösen a zsáktelepülések, határ menti 

települések esetében. 

  +  
Közlekedési szakpolitikai 

intézkedések keretében. 

 
Az aprófalvak gazdasági létalapját biztosító gazdasági tevékenységek 

fejlesztése. Helyi, autonóm ellátási, energetikai rendszerek kialakítása. 
  +  

Agrár-vidékfejlesztési 

szakpolitikai intézkedések 

keretében. 

 
A szociális és önellátó gazdaság kialakulásának, tartós és fenntartható 

működésének ösztönzése. 
  +  

Agrár-vidékfejlesztési 

intézkedések, 

közfoglalkoztatás keretében. 

 

A helyi népesség szociális, egészségügyi, adminisztrációs igényeinek minél 

kevesebb utazással történő kielégítése, rendszeres mobil szolgáltató 

rendszerek kiépítésének támogatása. 

  +  
Egészségügyi szakpolitikai 

intézkedések keretében. 

 

A klímaváltozás elleni védekezés elősegítése az egészségügyi szolgáltatások 

fejlesztésével és az agrárium átalakításával (pl. szárazságtűrő, a helyi 

ökoszisztémába illeszkedő növények elterjesztése). 

  +  

Agrár-vidékfejlesztési 

szakpolitikai intézkedések 

keretében. 

 

A helyben élő tehetséges fiatalok mentorálása. Hosszú távú programmal 

szükséges őket segíteni taníttatásuk és elhelyezkedésük során. Helyben 

maradást és letelepedést segítő programokkal az értelmiség helyben tartásának 

segítése. 

  +  
Közoktatási intézkedések 

keretében. 

 

Helyi közösségek kialakulásának, fejlesztési programjaik közös 

kidolgozásának segítése, a kultúrához való egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosítása, kulturális örökség megőrzése. 

  +  
Agrár-vidékfejlesztési 

intézkedések keretében. 

 

Az aprófalvak falusi turizmushoz, öko- és aktív turizmushoz kapcsolódó 

infrastruktúrájának és a kapcsolódó szolgáltatások kínálatának térségileg 

összehangolt fejlesztése. 

  +  

Agrár-vidékfejlesztés, 

turizmusfejlesztés 

keretében. 

 
Az aprófalvas térségekben található nagy számú üresen álló ingatlan 

felmérése, koncepció kidolgozása a hasznosításukra. 
 +    

Helyi, térségi  +     
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3.1.6 Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése  

3.1.6.1 A Balaton-

térség fejlesztése 

A fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése, a térség változatos 

vonzerőire épített új és komplex turisztikai termékek kialakítása, magas 

színvonalú szolgáltatások biztosítása. 

+     

 

A szezon meghosszabbítása egész éves kínálati programcsomagok 

megteremtésével, ennek érdekében térségi turisztikai hálózatok, tematikus 

utak kialakítása, megerősítése. 

+     

 

Egységes térségi turisztikai menedzsment mellett a turisztikai kínálat 

területileg differenciált tervezésével a vendégforgalom 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. 

+     

 

Balaton, a vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai és kémiai 

állapotának megóvása és további javítása, a vízszintingadozásból fakadó 

problémák mérséklése, a Balaton-part terhelésének korlátozása, a nádasok 

védelme, a térség élő és élettelen természeti értékeinek megőrzése. 

+     

 

A térség további beépítésének megakadályozása, tájrehabilitáció, a 

tájsebekkezelése, az eróziós és deflációs hatások mérséklése (magaspart és 

pincevédelem). 

+     

 

Az ingatlanállomány rehabilitációja, valamint a városiasodott környezet 

kínálta területeken új funkciókkal való hasznosítása (pl. lakófunkciók, 

tudásalapú gazdasági tevékenységek, országos közigazgatási, közszolgáltatási 

funkciók). 

+     

 
A Balaton-felvidék aktív tájképvédelme, a természetvédelemre, táji 

adottságokra épülő gazdálkodási módok kialakítása, fejlesztése. 
+     

 A kulturális örökség magas szintű védelme, tudatosítása és bemutatása. +     

 
Egységes, turisztikai vonzerőként is szolgáló balatoni közösségi közlekedési 

rendszer megteremtése. 
+     

 
Települési együttműködés és egységes elvek mentén zajló fenntartható 

városfejlesztés a Balaton városgyűrűjében. 
+     

 A Balaton illegális feltöltésének megakadályozása. +     

 A Balaton törvényt és egyéb jogszabályokat figyelmen kívül hagyó +     
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beruházások, építkezések leállítása, az eredeti állapot visszaállítása. 

 A Balaton-térség háttér településeinek fejlesztése. +     

3.1.6.2  Különleges táji értékekkel, rekreációs funkciókkal bíró övezetek 

 A jellegzetes táji környezethez alkalmazkodó, hagyományőrző és a tájképet 

megőrző gazdálkodás támogatása (szőlők, legelők, kisparcellás gazdálkodás). 
+     

 A kulturális örökség megőrzése. Az épített örökség mellett a 

településszerkezet és településkép is megőrzendő érték ezekben a térségekben.  
+     

 Az épített örökség és a tájhasználat megőrzését támogatja a térségre jellemző 

hagyományos mesterségek, haszonvétek, iparágak megőrzése és fenntartható 

fejlesztése. 

+     

 A helyi közösségek, helyi identitástudat fejlesztése, erősítése.   + +  

 A jellegzetes táji sajátosságokra épülő fenntartható turizmus fejlesztése, a 

helyi értékek bemutatása, a lokális adottságokhoz alkalmazkodó 

idegenforgalmi infrastruktúra, szálláshelyek, desztináció menedzsment 

kialakítása. 

+    

 

 Az idegenforgalom igényei szerint alakuló, koncentrált területhasználat 

kialakulásának megelőzése vagy tudatos irányítása; a túlzott mértékű, a táj- és 

településképet romboló beépítés megakadályozása. 

+    

A 3.8.1 fejezetben említett, 

„A hazai zöldinfrastruktúra 

megőrzését és fejlesztését 

megalapozó stratégiai 

keretek …” című projekt 

ennek a feladatnak a 

végrehajtását is elősegíti. 

 Az időben és térben koncentrált vendégforgalom szétterítése, a szezon 

meghosszabbításával, sokoldalú turisztikai kínálattal. 
+     

 Több lábon álló gazdasági szerkezet fejlesztése, az idegenforgalomtól való 

túlzott függés legalább szezonális csökkentése a turizmus igényeivel, 

érdekeivel összhangban. 

  +  
 

 A ”Silver economy” lehetőségeinek kihasználása.    +  

 A kellemes környezetben alkotóhelyek és távmunka lehetőségek biztosításával 

a kvaterner és K+F szektorbeli munkahelyek teremtése. 
   +  

 A fokozott környezeti terhelés megelőzése, illetve környezettechnológiai 

fejlesztésekkel annak kezelése, a vízellátás, a hulladékgazdálkodás, a 

szennyvízkezelés, a zajvédelem, a levegőminőség-védelem fejlesztése 

fokozott prioritás ezekben a térségekben. 

  +  

A 3.8.1 fejezetben 

bemutatott országos szintű 

fejlesztések támogatják ezt a 
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 A helyi lakosság számára is hosszútávon élhető, vonzó lakóhelyként kell 

megőrizni a frekventált településeket, amit célirányos ingatlanpolitikával, 

szabályozással, képzésekkel, a fiatalok munkahelyhez és lakáshoz jutásának 

támogatásával, családbarát települések kialakításával lehet segíteni. 

+    

 

 A turisztikailag frekventált térségekben a vízparti turizmus esetében 

árnyékolási fejlesztések megvalósítása. 
   +  

3.1.6.3 Turisztikai Desztináció Menedzsment 

 Turisztikai Desztináció Menedzsment +     

3.1.7. A területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 

3.1.7.1. A leszakadó és szerkezetátalakítási problémákkal küzdő térségek felzárkóztatása 

 A foglalkoztatás bővítése, a lakosság képzettségbeli szintjének emelése. +     

 
A térségközpontban elérhető szolgáltatások mennyiségi és minőségi 

fejlesztése, illetve méltányos elérhetőségének megteremtése. 
+     

 
A közlekedési, kommunális infrastruktúra biztosítása, fejlesztése az 

életminőség javítása és a foglalkoztathatóság érdekében. 
+    

A társadalmi felzárkózást 

erősítő intézkedések 

keretében. 

 
Közösségépítés, a társadalmi kohézió erősítése, a térségek közösség megtartó 

erejének növelése. 
+    

Az egyházak szerepének 

erősítése keretében is. 

 
Az egészség- és környezettudatosság formálása a lakosság körében, az 

egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése. 
+    

Az egészségügyi és a 

társadalmi felzárkózást 

erősítő intézkedések 

keretében. 

 
A köznevelés komplex, integrált szemléletű fejlesztése a leszakadó térségek, 

társadalmi rétegek integrációjának segítésében. 
+    

A közoktatás intézkedései 

keretében. 

 

A térségek lakossága számára a mobilitás lehetőségeinek megteremtése a 

munkahelyekkel jobban ellátott és kedvezőbb életkörülményeket biztosító 

helyszínekre. 

+    
A közoktatás intézkedései 

keretében. 

Ipari 

válságterületek 

A gazdasági szerkezetváltás, újraiparosítás elősegítése. 
   + 
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 Környezetbarát technológiák preferálása, bevezetése. Helyi energetikai 

rendszerek, intelligens hálózatok, ipari ökoszisztémák és autonóm ellátási 

rendszerek fejlesztése. 

+    

 

 A korábbi környezetkárosítások felszámolása, kármentesítés, tájrehabilitáció.    +  

 A foglalkoztatás támogatása, a felnőttképzések, az átképzések és az oktatás 

fejlesztése. 
   + 

 

 A környezeti nevelés bevezetése, szélesebb körű alkalmazása.    +  

 A térségi elérhetőség javítása, a meglevő infrastruktúra megújítása, a térségi 

szerepkör erősítése és ahol releváns, ott a határon átnyúló kapcsolatok 

javítása.  

   + 

 

 A leszakadó rétegek felemelése, erősebb szociális háló, mentálhigiénés 

szolgáltatások kiépítése, fejlesztése.  
   + 

 

 Ipari örökségvédelem, az arra alapuló további fejlesztések (pl. turisztikai, 

kulturális célú), és a fenntartható környezetgazdálkodás és környezeti 

kármentesítés támogatása. 

   + 

 

Romák által 

magas arányban 

lakott térségek 

A magas gyermekszám és a romák alulképzettsége miatt különös figyelmet 

érdemel az oktatás mennyiségi és minőségi fejlesztése. Cél a roma gyermekek 

minél szélesebb körű, minél korábbi bevezetése az oktatási rendszerbe, illetve 

az iskolázottsági szint növelése. 

  +  

A közoktatás és a társadalmi 

felzárkózást erősítő 

intézkedések keretében. 

 
A hátrányos helyzetű kisgyermekek jó minőségű, kora gyermekkori 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása, növelése. 
  +  

A közoktatás és a társadalmi 

felzárkózást erősítő 

intézkedések keretében. 

 

Az iskolai lemorzsolódás csökkentése vagy az oktatási rendszerből idő előtt 

kimaradt fiatalok iskolarendszerű képzésbe való visszavezetése érdekében 

folytatni kell a tanoda és a „második esély” típusú programokat, erősíteni kell 

az alapkompetencia-fejlesztő informális és nem formális tanulást. 

  +  

A közoktatás és a társadalmi 

felzárkózást erősítő 

intézkedések keretében. 

 
A szülők és az iskola közötti együttműködés javítása, a gyermekek iskolai 

sikerességét támogató társadalmi környezet kialakítása. 
  +  

A közoktatás intézkedései 

keretében. 

 
Az alapfokú oktatásban romapedagógusok, 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 egészségügyi 

intézkedések keretében. 

 A társadalmi befogadás erősítésével, a tehetséggondozással és az alkotásvágy,   +  Megyei fejlesztések 
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a kreativitás kifejlesztésével a saját kultúra újjáélesztése. Ezzel 

összefüggésben a roma kultúra identitásától is idegen, az össztársadalom és a 

roma populáció számára is káros szemlélet és életmód visszaszorítása. 

keretében. 

 
A foglalkoztatás, a szakképzés, a lakhatás, a népegészségügy, a 

gyermekvédelem és a segélyezés integrált kezelése. 
  +  

A társadalmi felzárkózást 

erősítő intézkedések 

keretében. 

 

Komplex, integrált programok szükségesek a közösségek önszerveződésének 

és a roma népesség társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának 

támogatására. A szociális megközelítés mellett a kultúrák kölcsönös 

megismertetésének és közelítésének támogatása, a kölcsönös társadalmi, 

közösségi és környezeti felelősségérzet erősítése. 

  +  

A társadalmi felzárkózást 

erősítő intézkedések 

keretében. 

 

A térségi társadalmi-gazdasági kapcsolatok erősítése, a helyi gazdaság 

erőteljes fejlesztésével, jövedelemkiegészítő, fenntartható tájhasználat 

ösztönzése (földprogram, szervezett szociális erdő- és tájhasználat). 

  +   

 

A foglalkoztatási helyzet javítása érdekében integrált képzési, foglalkoztatási 

és szociális programok, hagyományos kézműves, kisipari, kreatív 

tevékenységek felélesztése és termékeik forgalmazásának támogatása. A roma 

népesség visszavezetésével a munkaerő-piacra a térbeli kirekesztődés 

csökkentése, felszámolása. 

  +  
A közfoglalkoztatás 

keretében. 

 

A szociális- és lakáskörülmények javítása, környezeti infrastruktúra-

rendszerek kialakítása és hatékony működtetése, telep-rehabilitációk, és az 

ebben valófoglalkoztatás támogatása. 

  +   

 Ahol releváns, határon átnyúló dimenzióban történő térségfejlesztés   +   

3.1.7.2 Speciális gazdasági övezetek kialakítása 

 Speciális gazdasági övezetek, szabad vállalkozási zónák +     

3.1.8 Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása  

3.1.8.1 A globális és európai térszervező (csomóponti) szerepünk megerősítése  

 
A határon átnyúló, nemzetközi közúti, vasúti, vízi és légi elérhetőség javítása, 

különös tekintettel az K-Ny és É-D hálózati irányokra (TEN-T). 
+     

 

A Duna és a Tisza belvízi és nemzetközi közlekedésben betöltött szerepének 

növelése, a bajai, budapesti, dunaújvárosi, győr-gönyűi, mohácsi, szegedi 

kikötők fejlesztése. 

+     

 
A közelebbi külföldi fővárosokkal, nagyobb gazdasági/kulturális 

központokkal való közúti kapcsolat fejlesztése. 
   +  

 A nagy áteresztőképességű, nehéz tehervonatokkal járható vasúti fővonal +     
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OFTK 

területpolitikai 

irány / területi cél 

OFTK területi fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 

kapcsolódó 

intézkedés 

történt 2014-

2016 között 

Célzott 

intézkedés 

nem történt 

2014-2016 

között 

Más 

intézkedések 

részeként 

megvalósuló 

feladat 

A feladat 

megvalósulása 

2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

hálózati elérhetőségének javítása, valamint nemzetközi feladatokat is ellátó 

regionális logisztikai központok fejlesztése. 

 
A vasúti közlekedés fejlesztésének szükségessége, a szomszédos államok 

együttműködésének igénye. 
+     

 
A szomszédos országbeli, egymáshoz viszonylag közel fekvő repülőterek 

együttműködése és feladatmegosztása. 
   +  

 

Az országhatárhoz közelebb eső repülőterek versenyképességének növelése, 

szárazföldi közlekedési kapcsolataik javítása, a közeli térségekben felmerülő 

utazási igények jobb kielégítése érdekében. 

+     

 

A határ menti kapcsolatok erősítése, a komáromi és párkányi új hidak, 

Ipolymenti hidak megépítése, a kisebb átkelők, kompok fejlesztése a Duna és 

a Dráva mentén. 

   +  

3.1.8.2 A többközpontú fejlődés elősegítése 

 
Az országos jelentőségű központokat összekötő, a fővárost elkerülő közvetlen 

(transzverzális) gyorsforgalmi utak és vasútvonalak kiépítése. 
   +  

 A transzverzális autóbusz- és vasúti közlekedés minőségének fejlesztése. +     

 
A fővárossal való közvetlen, ütemes közforgalmú összeköttetés, emelt 

kényelmi szinten. 
+     

 

A városgyűrűk összekapcsolása: nagyvárosi térségben lévő kis és 

középvárosok 

elérhetőségének javítása. 
   +  

3.1.8.3 A beszállítói hálózatok ösztönzése 

 A beszállítói hálózatok ösztönzése +     

3.1.8.4 A foglalkoztatási központok elérhetőségének javítása 

 

Lehetőség szerint másodrendű főút, vagy jó minőségű mellékút szintű 

infrastruktúra biztosítása, a kerékpáros és a vasúti közösségi közlekedés 

fejlesztése. 
+     

 

A városok közötti transzverzális főúthálózat fejlesztése, burkolat 

megerősítése, 

hiányzó kapcsolatok kiépítése. 
+     

 Az integrált, egymást kiegészítő vasúti és autóbusz közlekedés kialakítása. +     

 
Közvetlen elsőrendű közúti (főút vagy gyorsforgalmi út) és vasúti kapcsolat 

kialakítása a megyeszékhelyek között. 
   +  

 A határ menti közlekedési kapcsolatok kiépítése, fejlesztése. +     
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OFTK 

területpolitikai 

irány / területi cél 

OFTK területi fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 

kapcsolódó 

intézkedés 

történt 2014-

2016 között 

Célzott 

intézkedés 

nem történt 

2014-2016 

között 

Más 

intézkedések 

részeként 

megvalósuló 

feladat 

A feladat 

megvalósulása 

2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

3.1.8.5 Hatékony és fenntartható helyi és agglomerációs mobilitás 

 
Az utazási igény és távolság csökkentése vegyes területhasználattal, a 

tranzitforgalom kiszűrése (elkerülő útvonalak). 
   +  

 
A városi közösségi közlekedés fejlesztése, intermodális csomópontok, P+R, 

B+R parkolók kiépítése. 
+     

 

Biztosítani kell, hogy a kis- és középvárosok a maguk köré szerveződő 

települések bármelyikéből elérhetők legyenek közúton és közösségi 

közlekedéssel. 
   +  

3.1.8.6 Speciális településhálózati típusok eltérő kezelése 

 
A meglévő kapcsolatok fejlesztése, a hiányzó térségi kapcsolatok kiépítése, 

különösen a zsákfalvak, határ menti települések esetében. 
+     

 
Az elérhetőség javítása az információs technológiák és az internet alapú 

szolgáltatások fejlesztésével, a digitális írástudatlanság felszámolásával. 
+     

 

Az utazási igény és távolság csökkentése alternatív közlekedési 

megoldásokalkalmazásával, főleg a kis létszámú és rugalmas személyszállítási 

igényekkielégítésére. (Pl. mozgó közszolgáltatások rendszere, rugalmasan 

működtetettjáratok, közös autóhasználat, kerékpárút-hálózat stb.). 

+     
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5. táblázat: Az OFTK szakpolitikai fejlesztéspolitikai feladatok végrehajtásának státusza 

OFTK prioritás / 

szakpolitikai terület 
OFTK szakpolitikai fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 

kapcsolódó 

intézkedés 

történt 2014-

2016 között 

Célzott 

intézkedés 

nem történt 

2014-2016 

között 

Más 

intézkedések 

részeként 

megvalósuló 

feladat 

A feladat 

megvalósulás

a 2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

3.2 Gazdaságfejlesztési prioritás 

3.2.1 A versenyképes, innovatív és hálózati gazdaság megvalósításának szakpolitikai feladatai 

3.2.1.1. Foglalkoztatás Aktív munkaerő-piaci intézkedések létrehozása. +     

 A munkaerő-kereslet élénkítése és a munkaerő-kínálat minőségének javítása. +    

Szakképzés és 

felnőttképzés 

intézkedések keretében 

is. 

 Az egyéni és vállalati munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolása.   +  
Az előző intézkedések 

keretében. 

 
Rugalmas foglalkoztatási formák előtérbe helyezése. Atipikus foglalkoztatási 

formák terjedésének támogatása. 
+     

 Legális foglalkoztatást ösztönző gazdaságpolitika kialakítása.   +   

 
A fiatalok és idősebb korosztályok vagy munkavállalók foglalkoztatásának 

érzékelhető növelése. 
  +   

 
A hiányszakmák népszerűsítése különösen a pályaválasztás előtt álló fiatalok 

körében. 
  +  

A szakképzés és 

felnőttképzés 

intézkedései keretében. 

 

A friss diplomások munkába állásának segítése. Az idősödés kihívásainak 

kezelése (életkor szerint hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés, 

szemléletváltás megalapozása). 

+     

 
Intézkedések a kisgyermeket nevelő nők munkaerő-piaci távollétének rövidítése 

érdekében 
  +  

A szociálpolitikai 

intézkedések 

keretében. 

 

Fogyatékos személyek munkavállalásának támogatása, felzárkóztatási rendszer 

bevezetése. A munka legyen vonzó az inaktívak számára, álláskeresésre 

ösztönző munkanélküli ellátás megszervezése. 

  +  

A szociálpolitikai 

intézkedések 

keretében. 

 
Az álláskeresők megfelelő támogató szolgáltatásokban és ellátásban 

részesüljenek a mielőbbi elhelyezkedésük és a foglalkoztathatóságuk javítása 
+     
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OFTK prioritás / 

szakpolitikai terület 
OFTK szakpolitikai fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 

kapcsolódó 

intézkedés 

történt 2014-

2016 között 

Célzott 

intézkedés 

nem történt 

2014-2016 

között 

Más 

intézkedések 

részeként 

megvalósuló 

feladat 

A feladat 

megvalósulás

a 2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

érdekében. A munkaerő-piacra való visszatérés megkönnyítése. 

 

Mindenki számára hozzáférhető, színvonalas lehetőségek biztosítása az egész 

életen át tartó tanulás érdekében. Munkavállalók ösztönzése a képzéseken való 

részvételre. 

  +  

A szakképzés és 

felnőttképzés, valamint 

a felsőoktatás 

intézkedései keretében. 

 Gazdaság igényeihez alkalmazkodó képzés-kínálat ösztönzése   +  

A szakképzés és 

felnőttképzés 

intézkedései keretében. 

 Vállalkozások ösztönzése a munkavállalói képzések támogatására   +   

 Egy új szakmunkás és diplomás munkavállaló réteg kinevelése   +  

A szakképzés és 

felnőttképzés, valamint 

a felsőoktatás 

intézkedései keretében. 

 

Vállalkozások foglalkoztatást segítő működési feltételeinek könnyítése, a 

szabályozási környezet és az adórendszer átalakítása, támogatások hatékony 

felhasználása. 

+     

 A munkaerő mobilitásának ösztönzése +     

 A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megerősítése   +   

 

A szektorokon átívelő helyi, térségi foglalkoztatási együttműködéseket 

ösztönző partnerségek (foglalkoztatási paktumok) megerősítésének folytatása, a 

helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés bevált példáinak disszeminálása. 

+     

 

A helyi társadalmi szervezetek, a különböző térségi összefogások erősítése, a 

települések gazdaságfejlesztési kezdeményezéseinek és összefogásának 

ösztönzése, az elvándorlás visszaszorítása. 

  +  

A városi célok 

megvalósításai 

keretében. 

 
Szükséges a határon átnyúló munkaerő-migráció feltételeinek javítása, a határ 

menti foglalkoztatási térségek erősítése. 
  +   

3.2.1.2 Gazdasági 

versenyképesség 

Adócsökkentés a vállalkozásokat közvetlenül érintő adók, majd pedig a 

foglalkoztatásra rakódó adó- és járulékterhek fokozatos csökkentésével. Az 

adónemek, adóeljárások és az adóadminisztráció radikális egyszerűsítése 

+     

 A hazai és uniós támogatási forrásokhoz való hozzáférés egyszerűsítése   +   

 

A versenytorzító egyensúlytalanságok, a piaci oligopol- és monopolhelyzetek 

felszámolása, illetve szabályozása, valamint a korrupció visszaszorítása, a 

gazdasági jogbiztonság visszaállítása 

  +   

 A nemzeti intézmények, az állami és piaci szervezetek, a közösségi és egyéni +     
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OFTK prioritás / 

szakpolitikai terület 
OFTK szakpolitikai fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 

kapcsolódó 

intézkedés 

történt 2014-

2016 között 

Célzott 

intézkedés 

nem történt 

2014-2016 

között 

Más 

intézkedések 

részeként 

megvalósuló 

feladat 

A feladat 

megvalósulás

a 2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

kezdeményezések új integrációjának megteremtése 

 

Versenyképességi szerződések megkötése olyan nagy foglalkoztatási 

kapacitásokkal rendelkező vállalkozói szövetségekkel, területi vagy ágazati 

együttműködésekkel, amelyekben a kormány a támogatási források rugalmas 

elérését biztosítja, a szerződő felek pedig hitelesen elköteleződnek nagyszámú 

munkahely létrehozásáért és fenntartásáért. 

+     

 A helyi erőforrások fokozottabb használata   +   

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, kis- és középvállalkozások 

piaci helyzetének erősítése. Kis- és középvállalkozásokat összefogó hálózati 

gazdaság fejlesztése  

  +  
Ld. KKV-k, befektetés 

ösztönzés fejezet 

 
A kkv-k piacra jutását támogató, segítő, előkészítő kereskedelmi vállalatok 

létrehozásának ösztönzése 
  +  

Ld. KKV-k, befektetés 

ösztönzés fejezet 

 Az elektronikus kereskedelembe való bekapcsolódás feltételeinek támogatása +     

 
A kvaterner szektor erősítése a gazdaság minden területén, és az 

iparfejlesztéssel való kapcsolatának megteremtése 
+     

 A klaszterek jogi szabályozásának rendezése      

 
Országos tehetségsegítő rendszerben a műszaki és természettudományos 

tehetségek piacorientált kibontakoztatása. 
  +   

 
A termelő vállalatok eszközhatékonyságának javítására tett intézkedések 

támogatása 
     

3.2.1.3 Ipar 

horizontális és átfogó 

fejlesztése 

A gazdasági szerkezeten belül a kiemelt nemzetgazdasági ágak, így az 

élelmiszeripar, az energetika, a biotechnológia, az egészségipar, a 

környezetvédelem, a fenntartható fejlődés kiemelt hangsúlyt kap 

+     

 
A hazai kkv-k minél nagyobb részarányt tudjanak lefedni az ide települő 

multinacionális nagyvállalatok beszállítói hálózatából. 
+     

 

A foglalkoztatottság bővítése azon gazdasági ágazatokban, amelyekben nagy 

tömegeknek munka biztosítható, mint pl. a járműipar, az elektronika, a 

textilipar, a logisztika, a turizmus, az építőipar vagy a mezőgazdaság 
  +   

 

A munkaerő fejlesztése: megfelelő szakképzési kurzusok bevezetése, a duális 

képzés továbbfejlesztése, tehetséggondozás, valamint a nyelvi képzés kiemelt 

fejlesztése 
  +   

 Az ipari szereplők K+F+I tevékenységének támogatása. +     

 Exportorientált tevékenységek fejlesztése, vállalkozások   +   
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OFTK prioritás / 

szakpolitikai terület 
OFTK szakpolitikai fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 

kapcsolódó 

intézkedés 

történt 2014-

2016 között 

Célzott 

intézkedés 

nem történt 

2014-2016 

között 

Más 

intézkedések 

részeként 

megvalósuló 

feladat 

A feladat 

megvalósulás

a 2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

exporttevékenységének ösztönzése 

 Területi mobilitási stratégia kidolgozása   +   

 

Zöld gazdaságfejlesztés: az ipari technológiai fejlesztéseknél az energia-, víz és 

anyagtakarékos, kisebb szállítási igényű, hulladékhasznosítást segítő 

megoldások támogatása 
  +   

3.2.1.4 Autó- és 

járműipar 

Az egyetemek és az ipari szféra közti kapcsolat erősítése, amely által 

fejleszthető az ipari igényeknek megfelelő járműipari K+F+I és 

szakemberképzés alakulhat ki. 
+     

 
A közép- és felsőfokú műszaki szakképzés összekötése céges képzéssel, a 

valódi igényeket kielégítő képzés érdekében. 
+     

 
A beszállítói kör K+F tevékenységének, illetve klaszterprogramoknak a 

támogatása 
  +   

 
A beruházás-ösztönzés az adminisztrációs, adózási és ipari parki könnyítések, 

foglalkoztatás kereteinek rugalmasabbá tételével 
+     

 A járműipar szempontjából releváns logisztikai fejlesztések gyorsítása.   +  Ld. Logisztika fejezet 

 A hazai fejlesztésű járműgyártás ösztönzése, támogatása. +     

 A kiemelt járműipari központok támogatása, további fejlesztések elősegítése. +     

 Az elektromos járművek fejlesztésének támogatása +     

3.2.1.5 Elektronikai 

iparágak, 

híradástechnika 

Az iparág további bővülése érdekében az eddigi alacsonyabb szintű 

munkavégzés fokozatos fölváltása a nagyobb hozzáadott értéket jelentő 

tevékenységekkel. 
+     

 

A meglévő iparági vállalkozások, telephelyek megtartása érdekében fejleszteni 

kell a K+F tevékenységet. Nagyobb számú és jobban képzett mérnöki 

állományra, szakmunkásokra van szükség. 
  +   

 

Az iparági K+F tevékenység fokozottabb támogatása pl. az adórendszeren 

keresztül. Ennek eszköze lehet egyrészt a K+F tevékenységek adóösztönzésével 

kapcsolatosan tervezett általános egyszerűsítés és korszerűsítés, másrészt a 

pályázati rendszer elemein belül a kutatóhelyekkel való együttműködések 

támogatása. 

+     

 

A hazai elektronikai ipar esetében szükséges az egyes termékek végső 

konfigurálásához kapcsolódó iparági sajátosságok kihasználására létrehozott 

szolgáltatások fejlesztése. 
     

3.2.1.6 Turizmus 

Az attrakciófejlesztés során a ténylegesen új, innovatív, kreatív megoldások, a 

helyi gazdaság élénkítéséhez való fokozottabb hozzájárulás, a területi 

különbségek és koncentráció mérséklésének preferálása. 
+     
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OFTK prioritás / 

szakpolitikai terület 
OFTK szakpolitikai fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 

kapcsolódó 

intézkedés 

történt 2014-

2016 között 

Célzott 

intézkedés 

nem történt 

2014-2016 

között 

Más 

intézkedések 

részeként 

megvalósuló 

feladat 

A feladat 

megvalósulás

a 2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

 Rugalmasan igénybe vehető turisztikai szolgáltatások dinamikus fejlesztése +     

 

Tematikus termékfejlesztés, terméktervek, tematikus utak és termékláncok, 

kiemelt programok, komplex turisztikai termék- és szolgáltatáscsomagok 

(egészségturizmus, kulturális-, vallási és örökségturizmus, aktív turizmus és 

altípusai, hivatásturizmus, ökoturizmus), klaszterek fejlesztése. 

+     

 

Az épített örökség erőforrásként való használata a turizmusban, a 

művelődéstörténetileg hitelesen helyreállított és bemutatott objektumok 

számának erőteljes növelése 
+     

 Az alkony- és szabadidő-gazdaság fejlesztése +     

 
A belföldi turizmus további erősítése a hazai üdülési támogatások rendszerének 

kiterjesztésével, bővítésével, népszerűsítésével 
+     

 
A közlekedéspolitikával összhangban a nagytérségi elérhetőség fejlesztése, a 

turisztikai kiszolgáló infrastruktúra és a szolgáltatás minőségének fejlesztése. 
+     

 
A fogyatékos személyek számára a turisztikai szolgáltatások, attrakciók 

akadálymentes, egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása 
+     

 Fenntartható térhasználati alapelvek érvényesítése   +   

 
A vonzerők-szolgáltatások-infrastruktúra termék elemek térségileg összehangolt 

fejlesztése. 
+     

 
A teljes TDM rendszer tényleges felállásának elősegítése; pontos jogi, törvényi 

szabályozásának megteremtése, nemzeti-regionális-térségi-helyi szintű kiépítése 
+     

 

Számolni kell azzal is, hogy a turizmus fejlesztése nem kizárólag 

gazdaságfejlesztési eszköz, hanem multiplikatív hatásrendszeréből eredően 

egyéb társadalmi hatásokkal rendelkezik, amelyek kihasználását elő kell 

segíteni. Ide tartozik a kulturális hatás, hiszen a fogadóhelyen élőkben tudatosul 

saját kultúrájuk és hagyományuk értéke, továbbá a turizmus dinamizálja a 

kulturális kínálat bővítését és a helyi kulturális élet fejlődését. Ide tartozik 

továbbá a demográfiai hatás is, hiszen a turizmus fejlődésével megélénkül a 

desztinációk munka-erőigénye, és végül itt említhető a lakossági, területi 

identitásra gyakorolt pozitív hatása. 

  +   

3.2.1.7 Építő- és 

építőanyag-ipar 

A nemzetgazdaság egészét átfogó, irányító építőipar ágazati terv közép- és 

hosszútávra szóló fejlesztési koncepciójának elkészítése, melyben 

szintetizálódnak a regionális fejlesztési elképzelések. 
     

 
Versenyképes, nyereséges, tőkeerős, az elvárások teljesítésére motivált és 

szabálykövető építésgazdaság kialakítása. 
     

 
Az erkölcsi hozzáállás és a szakmai morál alapjainak helyreállítása; a jogalkotó, 

jogalkalmazó és végrehajtó szervezetek által a tisztességes vállalkozói 
  +   
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környezet biztosítása, jogbiztonság. 

 
Az építési folyamat szereplői, feladatainak, felelősségének felülvizsgálata, 

tanácsadó mérnöki feladatok megerősítése. 
     

 Szükséges az építőiparral kapcsolatos szakképzések teljes felülvizsgálata   +  
Ld. Szakképzés, 

felnőttképzés fejezet 

 
Szakmai segédletek kidolgoztatása, szakmai előadások, képzések és 

továbbképzések megtartása 
  +   

 

A minőség védelmében a közbeszerzési döntések során a törvényi előírásokkal 

összhangban az „összességében legjobb” bírálati módszer preferenciájának 

elősegítése 
     

 A lánctartozás visszaszorítása, a kapcsolódó feltételrendszer kidolgozása +     

 Az energia-takarékossági célú lakóépület-felújítások prioritása.   +  
Ld. Klímapolitika és 

nergiabiztonság fejezet 

 

A 2012. július 31-i Uniós Közleményben kinyilatkoztatott célokból eredő 

feladatok konkretizálása az épületek energiateljesítményére és karbonszegény 

kibocsátására vonatkozóan. 
     

 

Az állami intézményrendszer infrastruktúrájának és az örökségállománynak 

védelme és karbantartása. A kulturális örökség fenntartásából, üzemeltetéséből, 

felújításából és hasznosításából fakadó feladatok támogatása. 
     

 
Az ágazati terv igazodjon a közlekedésfejlesztési elképzelésekhez, a 

multimodális regionális csomópontokhoz és a térszerkezeti koncepciókhoz. 
  +   

 
Az állam aktívabb szerepvállalása – az ágazati terv készítésén túlmenően – 

közvetlen építőipari megrendelések formájában (költségvetéstől függően). 
+     

 

Szükséges az uniós tenderek lebonyolítási gyakorlatának felülvizsgálata. Az 

önrész biztosítására külön alap létrehozása, az építésügyi előírások 

deregulációjának elősegítése. 
     

 
A hazánkban gyártott, magyar érdekeltségű építőanyag ipari termékeket 

tudatosan kell az épületekbe betervezni, erre a tervezőket ambicionálni kell. 
     

 
A magyar építőanyag-gyártás kultúrájának megtartása, versenyképességének és 

technikai hátterének javításával. 
     

 
Szabályozó eszközökkel is elő kell segíteni a magyar vállalkozók sikerét a 

befektetők kivitelezési munkáinak elnyeréséhez. 
     

 
A magyar cégek előnyben részesítése az állami beruházásoknál az Európai 

Uniós és a magyar törvényekkel összhangban. 
     

 
A belső, helyi erőforrások (építőanyagok) használatának felkutatása és 

alkalmazása. 
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A környezetbarát építkezési technológiák és (az épületek teljes életciklusát 

tekintve) fenntartható építési technológiák ösztönzése, közegészségügyi 

feltételek figyelembevétele. 
     

 

Figyelembe kell venni a térségi fenntarthatósági, gazdaságossági, környezet- és 

természetvédelmi kritériumokat. Új bányaüzemek létesítésekor javasolt egy 

térségi fenntarthatósági kritériumrendszer szerint területi hatásvizsgálatot 

végezni. Az építőanyag-ipari erőforrások bányászata, és alkalmazása nem járhat 

a vizek állapotának veszélyeztetésével. 

+     

 

A klímaváltozás hatását is kiemelten figyelembe vevő alternatív építőanyagok, 

építési módok kifejlesztése, a hagyományos építőanyagok felhasználásának 

támogatása, alacsony össz-energiafogyasztású épületek kifejlesztésének, 

építésének kiemelt támogatása. 

     

 
A használt építőanyagok újrahasznosítási feltételrendszerének és előírásainak 

kidolgozása. 
     

 

A költség-optimalizált intézkedések érdekében szükséges a helyettesítő új 

építést a korszerűsítés-felújítás fogalomkörébe vonni, hiszen esetenként nem a 

felújítás, hanem a helyettesítő új építés a gazdaságos és tartós minőséget hozó 

megoldás. 

     

3.2.1.8 Logisztika  

 
A társadalmi terhek minimalizálása mellett szükséges a teherviselés 

kiterjesztése minden közlekedési alágazatra. 
+     

 

Fontos feladat a 2012. július 1-jén hatályba lépett 2012. évi XLI. törvény a 

személyszállítási szolgáltatásokról érvényre juttatása. A törvény az 

1370/2007EK rendelet figyelembevételével részletesen szabályozza a közösségi 

szolgáltatók kiválasztását, így megteremti az alapját a közösségi közlekedési 

közszolgáltatási szerződések pályáztatási úton történő megkötésének, mely a 

vasút és a közúti rá-,elhordás keretein belül teremti meg a jövő fenntartható 

közösségi közlekedését. 

+     

 

El kell készíteni egy átfogó közlekedéspolitikai stratégiát is – tényleges 

tartalommal és költségvetési támogatással – az egyes közlekedési ágazatokkal 

kapcsolatos fejlesztési, szabályozási feladatok pontos meghatározásával. 

+     

 

A stratégiába integrálni kell az Európai Duna Makro-regionális Stratégia 

eredményeit, fejlesztési mozgásterét, illetve Záhony, mint egy európai léptékű 

logisztikai elosztó központ, átrakóbázis fejlesztési programját. 

+     

 
Lényeges cél a határ menti térségekben a logisztikai szolgáltatások közös 

fejlesztése, a meglévő adottságok jobb kihasználása 
+     
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A közlekedésfejlesztés kiszélesítése a városi logisztikai és az agrárlogisztikai 

szempontokkal. 
+     

 
Fenntartható szállítás, a tranzitgazdaság fenntarthatóság követelményeire 

tekintettel lévő fejlesztése. 
  +   

 
Kiemelten kell támogatni a logisztikai területen foglalkoztatható szakemberek 

képzését. 
+     

 

A hazai logisztikai szolgáltató központok rendszerének (intermodális-, 

regionális-, helyi-, vállalati logisztikai szolgáltató központok) átfogó stratégia 

mentén való továbbfejlesztésének támogatása, minősítési rendszerek 

bevezetése. 

+     

 
A RO-LA rendszerek újraindítása, átfogó (infrastruktúrán és 

szervezésiszabályozási feladatokon alapuló) fejlesztése 
 +    

 
Az országos törzshálózati vonalakon jelenleg meglevő sebességkorlátozások 

(lassú jelek) folyamatos, tervezett felszámolása szükséges. 
+     

 

A TEN-T hálózaton a tengelyterhelés 225 kN-ra történő emelése, az ütemes 

menetrend színvonalas működéséhez szükséges fejlesztések (kétvágányosítás, 

központi forgalomirányítási rendszerek létesítése) megvalósítása szükséges 

+     

 

A gördülőállomány korszerűsítésének támogatása (pl. kifordítható vasúti kocsik 

beszerzése), a vonalak villamosítása (energiafelhasználás csökkentése), a vasúti 

közlekedésbiztonság emelését célzó fejlesztések) megvalósítása. 

+     

 Szükséges végigvinni a Duna hajózhatóságának koncepcionális vizsgálatát. +     

 

Fontos szempont az új ipari, logisztikai telephelyek létesítése esetén, hogy azok 

csak a legszükségesebb esetben járjanak a jó minőségű mezőgazdasági területek 

művelésből történő kivonásával és a beépített területek növekedésével. 

  +   

3.2.1.9 Gépipar, 

szerszámgyártás 

A hazai technológiai projektek összefogása, értékesítése érdekében szükséges 

professzionális pénzügyi, kereskedelmi és mérnöki tapasztalatokkal rendelkező 

magyar integrátor cég alapítása. 

     

 

Fontos a gépipar célzott támogatása a meglévő kiemelt területeken: 

mezőgazdasági gépgyártás, célgép-gyártás, élelmiszeripari-, csomagolóipari 

gépgyártás, hűtéstechnika, energetikai gépek stb. Valamennyi gépipari háttér 

fejlesztése kapcsán különösen a kezdeti fázisban megfontolandó a 

magyarországi gyártók hazai piacának védelme „EU konform” adminisztratív 

eszközök biztosításával. A gépipari fejlesztések fontos láncszemei az egy-egy 

ágazat mentén témára/tevékenységre koncentrált ágazati fejlesztésnek. Ebből a 

szempontból a klaszterek, mint komplex területi és ágazati szerveződési formák 

szerepe kiemelt. A megfelelő gépipari háttér fejlesztésének a többi ágazattal 

+     
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való szoros együttműködésre, koordinációra kell épülnie. 

 
Konkrét üzlethez, gépipari megbízásokhoz kötött fejlesztések segítésére is ki 

kell alakítani támogatási rendszereket. 
     

3.2.1.10 Vegyipar 

A jogalkotási folyamatokban a kis- és középvállalkozások sajátosságainak az 

eddigieknél hangsúlyosabb figyelembe vétele, szükség esetén a nagyvállalati és 

külső konkurenciával szembeni védelem biztosítása. 

     

 
A nemzetközi összehasonlításban kedvező, a konkurenciánál nem drágább 

energiaárak közvetlenül elősegítenék a hazai vegyipar versenyképességét. 
+     

 

A vállalati innováció, a K+F tevékenységek állami támogatásokon keresztül 

történő megerősítése, ezen belül a konkrét projektek költségeiben való állami 

közreműködés lehetőségének megteremtése, ami hatékonyabb lehet, mint az 

általános, differenciálatlan hozzájárulás az innováció költségeihez. 

  +  Ld. K+F+I fejezet 

 A vegyipari alapanyagok hazai feldolgozásának támogatása.      

3.2.1.11 

Kereskedelem 
A kereskedelem koncentrációjának csökkentése. +     

 
A kisvállalkozások verseny-hátrányának csökkentése, a helyi kiskereskedelem, 

a helyi piacok erősítése. 
+     

 
Belföldi piacok védelme és a helyi gazdaságfejlesztés segítése, helyi 

kereskedelmi rendszerek ösztönzése, erősítése. 
+     

 
A hazai fogyasztóvédelem hatáskörének kiszélesítése, a piaci versenyképesség 

megvalósítása érdekében. 
     

 
Törekedni szükséges a méltányos vagy becsületes kereskedelem feltételeinek 

megteremtésére. 
+     

 
A fogyasztóvédelem és a piacfelügyelet eszköztárának felhasználása a 

versenyben, és a tisztességes kereskedelem érdekében. 
+     

 

Szükséges a helyi termékek, a magyar termékek mikroszintű kereskedelmének, 

piacra jutásának támogatása, vagyis meg kell teremteni annak a jogi 

lehetőségét, hogy a legnagyobb beszerzők, az önkormányzati és kormányzati 

szereplők, illetve a gazdasági társaságok a közvetlen környezetükből 

vásárolhassanak. 

+     

 
Vissza kell állítani a kereskedelemben forgalomba hozható áruk szigorúbb 

minőségellenőrzését, forgalomba hozatali engedélyeztetését. 
+     

Külkereskedelem-

külgazdaság 

A gazdaság vertikális integrációjának növelése, így az export-import 

egyensúlyának megteremtése, a külkereskedelmi mérleg javítása, a nagyobb 
+     
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hazai hozzáadott értéket előállító ágazatok külgazdasági súlyának növelése. 

 
Az európai, közép-európai gazdaságba integrálódó termelő-szolgáltató 

tevékenységek fejlesztése, erősítése. 
     

 A befektetés-ösztönzési rendszer új eszközeinek bevezetése. +     

 A külföldi tőkebeáramlás és tőkekihelyezés elősegítése.   +   

 A kkv-k exportpotenciáljának fejlesztése, nemzetközi jelenlétük növelése.      

 
A külpiacok bővítése, illetve a keleti nyitás révén adódó lehetőségek 

kiaknázása. 
+     

 
Törekedni szükséges arra, hogy Magyarország az Európai Unió EU-n kívülre 

irányuló kereskedelmének kapujává váljon. 
+     

 

Törekedni szükséges a méltányos vagy becsületes kereskedelem feltételeinek 

megteremtésére. A szabályozási rendszer alapelvei és az ellenőrzés, a 

fogyasztóvédelem irányelvei érvényesüljenek. 
  +   

3.2.1.12 Kkv-k, 

befektetés ösztönzés 
A kkv-szektor tudás-intenzitásának, innovációs képességének növelése.   +   

 Egyablakos vállalkozói ügyfélkapcsolati pontok kialakítása. +     

 
A kisvállalkozói tőkejuttatási programok visszaállítása a tőkéhez és 

kedvezményes hitelfeltételekhez jutás érdekében. 
+     

 
A vállalati körbetartozás mérséklése a vállalkozók közötti garanciákat biztosító 

intézmények megerősítésével. 
+     

 Az uniós források elosztási rendszerének megreformálása. +     

 
Belföldi piacok védelme a versenyfelügyelet és a fogyasztóvédelem kiterjedt 

alkalmazásával a hazai kkv-k piaci térnyerése érdekében. 
  +   

 

Az állami szabályozás eszközeinek hatékonyabb alkalmazása a hazai 

beszállítók védelme, a kartell-jellegű, erőfölényen alapuló piaci helyzetek 

kiküszöbölése érdekében. 
     

 
Hálózatosodás, szövetkezés ösztönzése a szigetszerűen működő kisvállalkozói 

szektorban. 
+     

 Helyi gazdaság, erősítése, fejlesztése.   +   

 
A vállalkozóvá válás támogatása, vállalkozásfejlesztési szolgáltatások, oktatás, 

képzés, informális és nonformális tanulási formák biztosítása. 
+     

 Kisvállalkozói parkok létrehozásának támogatása. +     

 
Az ipari parkokban és a vállalkozási zónákban befektetőbarát, professzionális 

menedzsment szolgáltatások biztosítása. 
+     
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 Ingyenes céges, piaci- és termékinformációs rendszerek kialakítása.      

 

A külföldi befektetőkkel való partnerség fenntartása-fokozása mellett lényeges 

szempont az új-, és az újra-befektetések ösztönzésének fontossága, a beszállítói 

kapcsolatok fejlesztése. 
+     

 
Támogatáspolitikai, adópolitikai és egyéb eszközökkel ösztönözni kell a hazai 

tulajdonú vállalatok beszállítói lehetőségeinek bővülését. 
+     

 
A külgazdasági kapcsolatok, és ezen belül a hazai és helyi gazdaságba 

ágyazódó külföldi tőkebefektetések ösztönzése. 
  +   

 

• Programok és intézkedések kidolgozása, melyek révén cél:  

o elősegíteni a magyar gazdaság exportteljesítményének növekedését, a 

földrajzi diverzifikációt, új ágazatok külgazdasági súlyának növelését, a kkv-k 

exportképességét, 

o hozzájárulni a kivitel szerkezetének kiegyensúlyozottabbá válásához, 

o elősegíteni a hazai tulajdonú vállalkozások nemzetközi piacokon való 

szerepének növekedését, 

o elősegíteni a külső egyensúly tartós megvalósítását, a felhalmozódott 

külső adósság biztonságos finanszírozása feltételeinek megteremtését, 

o ösztönözni a külföldi befektetők magyarországi beruházásait. 

+     

3.2.1.13 Közlekedéspolitika  

 

A vasúti közlekedés javítása érdekében alapvető prioritás a vasúti fő- és 

mellékvonal-hálózat, valamint a regionális mellékvonalak és kiszolgáló 

létesítményeik korszerűsítése, egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása, 

megfelelő fenntartása. Kiemelt cél 2020-ra a TEN-T törzshálózat teherszállítási 

korridorokhoz kapcsolódó vonalain a hagyományos vasúti 

infrastruktúraátjárhatósági műszaki előírások szerinti fejlesztése a határokig. A 

vasúti személyi közlekedésben a kitűzött cél az átlagsebesség növelése, a 

nagyobb városok közötti összeköttetések kiépítése, minden megyeszékhely 

becsatolása a villamosított vasúthálózatba, valamint a vasúti szolgáltatás 

színvonalának emelése. 

+     

 

A vasúti áruszállítás részarányának és teljesítményének növeléséhez a szállítási 

idők csökkentése mellett a kombinált közlekedési módok speciális feltételeinek 

megteremtése a fő feladat. 

+     

 
Szükséges a vasúti pályaudvarok rekonstrukciója, a parkolási lehetőségek 

fejlesztése, a helyi közösségi közlekedés elérhetőségének biztosítása. 
+     

 Fontos feladat a pénzügyileg önfenntartó közlekedési rendszer kialakítása. +     
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A közúti közlekedés tekintetében a TEN-T hálózat hazai 50%-os kiépítettségét 

figyelembe véve gyorsforgalmi utak építése, illetve a gyorsforgalmúvá 

fejleszthető utak újabb ütemeinek tervezése-kivitelezése szükséges. 

+     

 
A TEN-T hiányzó közúthálózati elemeinek, köztük az országhatárokig tartó 

hiányzó elemek megvalósítása. 
+     

 
Meg kell kezdeni a főváros körüli M0 gyorsforgalmi út hiányzó szakaszainak 

építését. 
+     

 
A gyorsforgalmi úthálózati elemmel fel nem tárt, ilyennel nem rendelkező 

térségek, megyék mielőbbi bekapcsolása a hálózatba. 
+     

 
Törekedni szükséges a Budapest központú sugaras közúthálózat haránt irányú 

fejlesztésére. 
   +  

 

A közúthálózat átlagos burkolat-állapotának javítása érdekében 2020-ig 

mintegy 2400 km-t meghaladó 115 kN teherbírású útmegerősítés és 

főútfejlesztés szükséges. 
+     

 Térségi jelentőségi mellékúthálózatok fejlesztése.      

 

Az ország agglomerációiban az elővárosi közlekedési rendszerek, a 

funkcionálisan összetartozó térségeiben integrált közlekedési rendszerek 

fejlesztése. 
   +  

 Intermodális csomópontok létrehozása. +     

 

A nemzetgazdaság érdekeit maximálisan támogató, a mobilitási igényekhez 

igazodó, közép- és hosszútávon önfenntartó légi közlekedési rendszer 

kialakítása. 
+     

 Légi áruszállításhoz kapcsolódó közútfejlesztés.    +  

 

A vízi közlekedés előnyeinek kihasználásához szükséges az elavult járműpark 

korszerűsítése, a hazai kikötőhálózat EU-normáknak megfelelő kialakítása, a 

kompok, révek fejlesztése, a teherhajózáshoz kapcsolódó logisztikai központok 

kedvező közúti és vasúti kapcsolatainak kiépítése. 

+     

 További dunai hidak építése.    +  

 

A helyi és helyközi közösségi közlekedés összehangolása, korszerűsítése, 

fejlesztése a környezetbarát és az alágazatok együttműködése (a járműpark, 

kiszolgáló létesítmények és az utastájékoztatás) révén kombinált közlekedési 

módok előtérbe helyezésével. 

+     

 
Szükséges a közösségi közlekedés akadálymentesítése, az egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosításának elvének érvényre juttatása. 
+     

 A kerékpáros közlekedés részarányának növelése a nagyvárosokban a jelenlegi +     
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2-3%-ról 10%-ra, a kis- és közepes településeken pedig 30%-ra; mintegy 2000 

km kerékpárút megépítésével, valamint a kerékpározás népszerűsítésével és az 

úthálózat kerékpáros-barát fejlesztésével. 

 

A környezetbarát, energiatakarékos közlekedés, az elektromos mobilitás 

térnyerésének elősegítése a hozzá kapcsolódó kiszolgáló infrastruktúra 

kiépítésének támogatásával, népszerűsítésével és a városi közösségi közlekedési 

tervek megújításával. Az útkarbantartás környezetbarát megoldásainak 

preferálása. 

+     

 

Az egészségügyi ellátó intézmények, a köz- és felsőoktatási intézmények, a 

közgyűjtemények valamint a kutatóintézetek, a munkahelyek és a közigazgatási 

egységek közösségi és kerékpáros közlekedéssel való megközelítésének 

javítása. 

+     

 
Kishatárforgalom szélesítése, kishatár-átkelők számának gyarapítása a határon 

átnyúló kapcsolatok erősítése, a munkaerő mobilitásának elősegítése érdekében. 
+     

3.2.1.14. Vagyongazdálkodás 

 
A transzparencia elvét szem előtt tartó nyilvános és kereshető, egységes és 

hiteles vagyonnyilvántartás kialakítása. 
+     

 

Az állam és az önkormányzatok kizárólagos tulajdonát képező, a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon, illetve a 

korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozó vagyonelemek 

felhasználásának, kezelésének világos rendezése. 

+     

 
Az állami tulajdon növelése a közüzemi szolgáltatások terén - a lakosság 

eladósodásának csökkentésével a belföldi kereslet és a foglalkoztatás növelése. 
+     

 

A munkavállalói tulajdon térnyerésének ösztönzése, ezzel a lakosság 

tőkeértékeltsége növelhető. A magántőke csak indokolt, az állam számára is 

előnyös konstrukció és kockázatmegosztás esetén legyen bevonható a kormány 

beruházásaiba. 

     

3.2.2. Az egészség- és gyógyszeripar szakpolitikai feladatai 

3.2.2.1 Egészségipar 
Természeti gyógytényezőkre és orvosi szolgáltatásokra épülő egészségturizmus 

fejlesztése. 
+     

 
Az egészségturizmushoz kapcsolódó minőségi (komplex) turisztikai 

kínálatfejlesztés. 
+     

 
Az egészségturizmust generáló, koordináló turisztikai intézményrendszer 

fejlesztése. Gyógyhelyi TDM szervezetek fejlesztése. 
+     

 
Geotermikus energia egészségipari hasznosítása, ennek keretében a termál-, 

gyógy- és ásványvizek komplex hasznosítása. A vízkitermelés további növelése 
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helyett térségileg koordinált minőségi fejlesztésekre, korszerűsítésekre van 

szükség. Ásványvíz- és gyógyvízpalackozás. 

 
Balneológiai kutatások, mint a bizonyítékon alapuló orvoslásra építő 

egészségturisztikai és egészségügyi szolgáltatások hátterének fejlesztése 
   +  

 Szépségipar, kozmetikumok megújítása, bővítése.      

 
Egészségipari innováció a gyógyszeriparban, az orvosi műszergyártásban, a 

biotechnológiában, a nanotechnológiában, a balneológiában. 
     

 

A termál-egészségipar háttérágazataiként az egészségiparhoz kapcsolódó 

oktatás, a specializált építőipar, az egészségipari klaszterek megteremtése, 

bővítése. 
     

 
Az egészségiparhoz kapcsolódó iskolarendszerű képzések és továbbképzések 

támogatása és megújítása, fejlesztése. 
     

 A szabadidős, rekreációs és sportgazdaság fejlesztése.      

 
Már meglévő, magas színvonalú, tudás- és technológiaigényes termékek és 

szolgáltatások piacképesebbé tétele. 
     

 Magyar egészségipari know-how központok létrehozása.      

 
Hazai és nemzetközi egészségügyi adatvagyonok elemzési és adatbányászati 

célú hasznosítása. 
     

3.2.2.2 

Gyógyszeripar, 

biotechnológia 

Biotechnológiai beruházások magyarországi megvalósításának elősegítése aktív 

országmarketinggel és befektetés ösztönző programokkal. 
     

 
Az élettudományi és biotechnológia oktatás súlyának és színvonalának 

növelése. 
     

 

Élettudományi, gyógyszer- és biotechnológiai kutatási programok támogatása, a 

K+F ráfordítások hatékonyságának növelése, a kutatóhelyek nemzetközi 

súlyának erősítése. 
  +  K+F+I fejezet 

 

A gyógyszer- és biotechnológiai K+F munkaerő utánpótlásának biztosítása, 

tehetséggondozás, a külföldön dolgozó szakemberek Magyarországra vonzása, 

a klinikai kutatóhelyek fejlesztése, megfelelő hasznosítása. 
     

 
A gyógyszerfogyasztók egészségtudatosságának növelése, illetve a 

gyógyszerbiztonság növelése. 
  +   

 Gyártási tevékenységek munkaerő utánpótlásának biztosítása.      

 Az ágazat specifikus szabályozási környezet újragondolása.      

3.2.4.1 Infokommunikációs technológiák (IKT) 
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Kapcsolatrendszerek erősítése, építése (egyetem–kutatóintézet-ipar), klaszterek, 

platformok működésének támogatása. 
+     

 

Az IKT eszközökhöz és megoldásokhoz való hozzáférés bővítése az oktatás 

támogatása érdekében és az alkalmazások használat-orientált megjelenésének 

támogatása. 

+     

 

Az IKT szakemberhiány mérséklése a felsőoktatási képzések, átképzések, 

továbbképzések vonzóvá tételével, a kibocsátás mennyiségi és minőségi 

növelésével 

   +  

 
A kkv-k IKT használatának ösztönzése, támogatása, IKT eszközökhöz és 

megoldásokhoz való hozzáférési lehetőségek bővítése 
+     

 A kkv-k fejlesztése az e-kereskedelem terén (online beszerzés és kereskedelem) +     

 
A digitális infrastruktúra fejlesztése (új generációs hozzáférési hálózatok 

[NGA]) 
   +  

 
Szabad szoftverek bevezetése a központi közigazgatásban és a helyi 

önkormányzatokban. 
   +  

 

Állami e-szolgáltatások, e-közigazgatás fejlesztése: a vállalkozások és a 

lakosság számára a gyors, egyszerű és költséghatékony elektronikus ügyintézés 

feltételeinek megteremtése. 

+     

 

A digitális írástudatlanság felszámolása a lakosság körében, különös tekintettel 

a legnagyobb lemaradásban levők körében (az idősek, hátrányos helyzetűek, 

kistelepülésen élők és alacsony végzettségűek körében) a digitális jártasság 

fejlesztése kulturális intézmények, önkormányzati fenntartású közösségi 

internet hozzáférési terek, pl. e-Magyarország Pontok bevonásával. Fontos a 

másodlagos digitális írástudás elterjesztése, azaz az internet előnyeinek tudatos 

kihasználásának ösztönzése, a távmunka és a digitális közmunka fejlesztése. 

+     

3.2.4.2 Kutatás + fejlesztés + innováció (K+F+I)  

 

Összehangolt K+F+I stratégia kialakítása. Egységes és megújított K+F+I 

támogatási rendszer kialakítása a felsőoktatási intézmények és az akadémiai 

kutatóhelyek által folytatott alapkutatások stabil finanszírozásának 

megteremtésével és a közvetlen piaci hasznosítást célzó innováció kiemelt 

támogatásával. A támogatási rendszerhez szükséges szervezetfejlesztések 

támogatása a felsőoktatási intézmények és az alapkutatást végző kutatóhelyek 

esetében. 

+     

 
Magyarország K+F+I ráfordítása folyamatos növekedéssel az évtized közepére 

a GDP 1,5%-a legyen, az évtized végére közelítse meg a 2%-ot 
+     

 Az összesített innovációs mutató alapján mért teljesítmény érje el az EU- +     
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átlagot, a következő ciklusban érje el az EU-országok felső harmadát. 

 
A magasabb szellemi hozzáadott értéket biztosító munkahelyek létrehozása, 

bővítése 
+     

 A hazai kkv-k innovációs törekvéseinek támogatása +     

 

A K+F+I infrastruktúra, a szakterületi adatbázisok elérésének megerősítése és 

összehangoltabb kihasználása. Az EU tagországaiban létrehozott külön nemzeti 

tudomány- és technológiapolitikai elemző intézmény („TéT obszervatórium”) 

továbbfejlesztése, regionális kiterjesztése. A közfinanszírozású K+F+I 

támogatások nyilvántartásának megteremtése. Ösztönző K+F+I jogszabályi és 

adópolitikai környezet kialakítása 

+     

 A hazai vállalatok innovációs potenciáljának feltérképezése és mérhetővé tétele  +   
A szakterület javasolja 

ezen cél törlését 

 
A kutatói utánpótlást biztosító támogatási- és tehetséggondozó rendszerek 

kialakítása 
+     

 Az oktatást és a kutatást támogató adatbázisok fejlesztése és építése +     

 Az innovációs folyamatokat támogató szervezetrendszer megerősítése +     

 

Kiemelten szükséges kezelni az európai kompetencia központok (pl. CERN, 

ESA, EMBO, ELI, ITER, ESS), valamint a kutatóegyetemi szövetségekhez (pl. 

LERU) való csatlakozást 

+     

 

A fizetős tudományos tartalmakhoz való tartós hozzáférés biztosításának 

javítása, valamint a tudományos publikációk nyitott hozzáférésének 

(openaccess) megteremtése. 

+     

 
A kutatási célú hálózati alapinfrastruktúra és a szuperszámítástechnikai (HPC) 

kapacitás folyamatos megújítása. 
+    

A tématerület a NIIF 

Intézethez tartozik / 

tartozott.  

3.2.4.3 Kreatív ipar  

 A tőkebeáramlás, kockázati tőkéhez való hozzájutás segítése;   +  

Külkereskedelem – 

külgazdaságfejlesztésp

olitikai feladatai között 

 
A kreatív szektort segítő inkubátorházak és tanácsadás létrehozása, valamint az 

innovatív termékek, eljárások, technológiák, szolgáltatások támogatása 
  +  K+F+I feladatok között 

 

A képzés, az ipar, a szolgáltatások, a kutatás és a menedzsment összekapcsolása 

kreatív együttműködések keretében. Kreatív klaszterek kialakítása, meglévő 

ernyőszervezetek és természetes klaszterek fejlesztése, nemzetközi 

szintreemelése. 

+     
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részeként 

megvalósuló 

feladat 

A feladat 

megvalósulás

a 2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

 
Az innovációt és a kreatív ipart megalapozó készségek és kompetenciák 

fejlesztése, tehetséggondozás 
+     

 
Már létező mikro- és kisvállalkozásoknak, kreatív cégek szolgáltatásainak és 

termékeinek, nemzetközi aktivitásának támogatása 
+     

 Tudástér, nyilvános információs portál kialakítása +     

 A filmipar, mint a kreatív gazdaság egyik kulcsiparágának további támogatása +     

 Kreatív Expo, regionális jelentőségű események támogatása +     

 
A kulturális intézmények szerepének erősítése a kreatív ipar - kulturális ipar 

területén 
+     

3.2.3 Vidéki Magyarország, az egészséges élelmiszertermelés és –ellátás  

3.2.3.1Agrárgazdaság 
A termőföldvagyon védelme, a hazai földtulajdon szerzés és használat 

elősegítése az uniós szabályozással összhangban lévő eszközökkel 
+     

 

Az állam kezelésében lévő nemzeti földvagyon nemzetstratégiai célokat, 

közérdeket szolgáló felhasználása. A fiatalok gazdálkodóvá válásának, a 

helyben lakó gazdálkodók földhöz jutásának segítése, demográfiai földprogram 

végrehajtása. 

+     

 
A termőföld más célú hasznosításának korlátozása, a felhagyott területek 

újrahasznosítása 
+     

 
Zöldmezős beruházásra és erdőtelepítésre csak a gyengébb minőségű 

termőföldeken kerülhet sor 
+     

 

Magasabb hozzáadott értéket előállító és nagyobb foglalkoztatást biztosító 

ágazatokra és gazdálkodási formákra épülő termelési szerkezet kialakítása, 

növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlyának helyreállítása 

+     

 
Kertészetek korszerűsítése, támogatása különös tekintettel a fenntartható 

fejlődés elvére 
+     

 

Az erdők egészségi állapotának megőrzése, az erdőtelepítések ütemének 

növelése a Nemzeti Erdőprogramban meghatározott 27%-os erdősültség 

érdekében, elsősorban az őshonos, illetve az adott erdészeti tájba illeszkedő 

fajok alkalmazásával. Őshonos fafajokból álló természetes vagy a 

természeteshez közel álló erdőtársulások megőrzése, területüknek a termőhelyi 

tényezők függvényében történő növelése.  

+     

 
Az erdők környezeti, gazdasági és szociális szolgáltatásainak hosszú távon való 

biztosítása többcélú, tartamos (fenntartható) erdőgazdálkodással. A fenntartható 
+     
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OFTK prioritás / 

szakpolitikai terület 
OFTK szakpolitikai fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 

kapcsolódó 

intézkedés 

történt 2014-

2016 között 

Célzott 

intézkedés 

nem történt 

2014-2016 

között 

Más 

intézkedések 

részeként 

megvalósuló 

feladat 

A feladat 

megvalósulás

a 2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

gazdálkodáshoz fűződő társadalmi érdekek és a tulajdonosi, illetve a 

gazdálkodói érdekek közötti összhang megteremtése. 

 Halgazdálkodás támogatása, a halgazdálkodásra épülő feldolgozás erősítése +     

 A földügyi adatbázisok egységesítése, aktualizálása   +   

 
A természeti erőforrásokat és a biodiverzitást megőrző, a termőhelyi 

adottságokra építő területhasználat, termelési szerkezet és agrotechnika. 
  +   

 

A klímaváltozás hatásait csökkentő és magasabb hozzáadott érték termelését 

segíteni képes mezőgazdasági vízgazdálkodás kialakítása. Elsősorban a 

környezetvédelmi előírásoknak megfelelő víz- és energiatakarékos 

öntözőtelepek és rendszerek építése és értéknövelő felújítása támogatandó. 

  +   

 A növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlyának helyreállítása.   +   

 

A fenntarthatóság követelményeit teljesítő, a foglalkoztatást biztosító 

gazdálkodási formák, családi gazdaságok és társulásaik segítése. A 

középbirtokok szerepének a megerősítése, átlátható üzemszerkezeti 

szabályozás, a tulajdonlás és a földhasználat közelítésének ösztönzése. 

  +   

 
A több lábon álló és az ökológiai gazdálkodás erősítése, a GMO-mentes 

mezőgazdaság fenntartása. 
  +   

 

A klímaváltozás hatásainak mérséklése az öntözés fejlesztésével és 

terjesztésével, víztározóink öntözési célú hasznosításával, illetve a szárazságot, 

vagy más extrém időjárási körülményeket jobban viselő fajtaállomány 

alkalmazásával. 

  +  

Vízgazdálkodási 

fejlesztéseket is 

igénylő feladat. 

 

Határon átnyúló kapcsolatok erősítése, közös helyi termékrendszerek, határon 

átnyúló agrár-klaszterek kialakítására irányuló törekvések támogatása, különös 

tekintettel a határok által szétválasztott kultúrtájakra. 
  +   

3.2.3.2 

Élelmiszergazdaság, 

élelmiszeripar 

Jó minőségű, egészséges és biztonságos élelmiszerek előállítása. Az 

élelmiszerbiztonság magas szintű megteremtése és fenntarthatósága. 
+     

 
Hagyományos magyar termékek népszerűsítése (pl. makói hagyma, kalocsai 

paprika 
+     

 
Az élelmiszerlánc lerövidítése, élelmiszer-önellátás, a belső piacok 

visszaszerzése, a fogyasztói tudatosság növelése 
+     

 
Az élelmiszer-előállítás és -kereskedelem irányának megváltoztatása a helyi-

regionális-országos ellátás, export rangsor alapján haladva 
+    

Következő (export) 

intézkedéssel 

összehangoltan, 

egységes keretben, 
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OFTK prioritás / 

szakpolitikai terület 
OFTK szakpolitikai fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 

kapcsolódó 

intézkedés 

történt 2014-

2016 között 

Célzott 

intézkedés 

nem történt 

2014-2016 

között 

Más 

intézkedések 

részeként 

megvalósuló 

feladat 

A feladat 

megvalósulás

a 2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

 A termékek hozzáadott értékének és exportjuknak növelése +     

 

A feldolgozóipari kapacitások megőrzése, bővítése. A helyi feldolgozás 

erősítése, kisebb léptékű (családi) speciális feldolgozó kapacitások 

létrehozásának támogatása 

A hazai ellátásból fedezhető élelmiszer import visszaszorítása 

+     

 

Törekedni szükséges a fenntartható fogyasztásra és termelésre: támogatni kell 

olyan szemléletformáló programok indítását, amelyek a nem fenntartható 

termelési és fogyasztási szerkezet, megoldások helyett felkeltik az új 

paradigmák iránt a lakosság érdeklődését. Növelni kell a fenntartható 

fogyasztási szokások elterjedtségét, erősíteni a fogyasztók tudatosságát. 

+     

 Támogatni szükséges az élelmiszer-önrendelkezés helyi szintű megvalósulását.   +  
Előző intézkedések 

keretében 

3.3. Az életképes vidék – vidékfejlesztési prioritás      

Vidékfejlesztés A vidéki foglalkoztatás növelése +     

 
A város-vidék kapcsolatok társadalmi konszenzuson alapuló, megújító 

helyreállítása 
+     

 

A vidék gazdaságának több lábra állítása, a helyi, térségi gazdasági autonómia 

erősítése. Gazdaságfejlesztési műhelyek, szervezet- és kapcsolatrendszer 

kialakítása, erősítése 

+     

 A vidéki népesség egészségügyi ellátásának fejlesztése   +   

 A vidéki települések infrastrukturális fejlesztése, az elérhetőségük javítása +     

 
A vidék kulturális és épített örökségének megőrzése, helyreállítása, fenntartható 

fejlesztése és a turizmusba való bekapcsolása 
+     

 
A vidékfejlesztés szellemi, szemléleti, kulturális megalapozása, tudásátadás, 

tehetséggondozás 
+     

 A vidékfejlesztés képzési, szakmai bázisainak kialakítása, erősítése +     

 

A helyi termelés, feldolgozás és értékesítés összehangolására ösztönző rendszer 

kidolgozása. Lényeges a helyben termelt áruk és szolgáltatások helyi 

értékesítési adóvonzatainak átgondolása, csökkentése, továbbá az 

adminisztrációs terhek mérséklése. 

+     

 
A helyi termelői piacok, térségi és országos értékesítési hálózatok 

megteremtésének ösztönzése 
+     

 
A háztáji gazdálkodás során időszakosan megjelenő felesleg felvásárlását 

szolgáló hálózat kialakítása 
  +  

Előző intézkedések 

keretében 
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OFTK prioritás / 

szakpolitikai terület 
OFTK szakpolitikai fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 
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intézkedés 
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intézkedés 
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A feladat 

megvalósulás

a 2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

 
A civil szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatainak erősítése, a 

feladatátvállalások ösztönzése 
+     

 A föld- és birtokpolitika rendezése   +  
Agrárgazdasági 

intézkedések közt 

 
A vidékfejlesztés és a területfejlesztés támogatási rendszerének összehangolása 

(hazai és EU-s források), hogy a lehetséges szinergiák egymást erősítsék 
+     

 

A vidékfejlesztés és a turizmus (vidéki-, falusi-, tanyasi-, agro-, öko-, 

természetjáró-,lovas-, vadász-, vízi-, vízparti-, horgász-, kerékpáros-, kemping-, 

kulturális-, örökség-, rendezvény- stb. turizmus) kapcsolatainak erősítése 

+    

Turisztikai 

intézkedésekhez 

kapcsolódva 

3.4. A gyógyító Magyarország, egészséges társadalom 

 

Állami felelősségvállalással az intézmények közötti együttműködést, a 

struktúraátalakítást és betegút-szervezést, valamint a hatékony gazdálkodást 

támogató intézményrendszer kialakítása. 

+     

 

Az egészségügyi dolgozók számára reális és kiszámítható perspektívát jelentő, 

homogén foglalkozási csoportokra kidolgozott életpályamodellek kialakítása, 

valamint a szakképzési rendszer átalakítása. 

+     

 
Az egészségügyi és a szociális ágazatban tervezett fejlesztések összehangolása, 

illetve a kompetenciáik tisztázása. 
+     

 

Az intézményrendszer fejlesztése, köztük a Budapesti Sürgősségi Központok az 

Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Központ, az Országos Betegjogi és 

Dokumentációs Központ létrehozása, a sportegészségügy újjászervezése. 

+     

 

A fogyatékos emberek rehabilitációjának célorientált átszervezése, az aktivitást 

segítő segédeszköz-ellátás megszervezése. A fogyatékosság kialakulásának 

megelőzését célzó egészségügyi ellátások elterjesztése. A fokozott támogatási 

szükségletű csoportok (köztük súlyos-halmozottan fogyatékos, autista 

személyek) egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása. 

+     

 Az ágazati informatika új alapokra helyezése és rendszerszintű fejlesztések. +     

 

Az egészségügyi ellátórendszer népegészségügyi szempontokhoz való hatékony 

illesztése. Koncentrált fejlesztések a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos 

megbetegedések megelőzése és gyógyítása érdekében. 

+     

 

A prevenció megerősítése a betegségmegelőzésre összpontosító, 

egészségtudatos társadalmat építő, hatékony programok alapján. A 

népegészségügyi szűrések, programok hatékonyságának javítása, a Pilot jellegű 

szűrőprogramok (vastagbélszűrés, illetve a védőnői méhnyak-szűrés) országos 

+     
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megvalósulás

a 2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

kiterjesztésének támogatása. 

 

Egészségügyi kapacitások fejlesztése a turizmusgazdasággal való összefüggés 

megteremtésével. Figyelemmel a gyógyturizmussal összeköthető épített 

örökségre és helyszínekre, a természetes gyógytényezőkre és hagyományra 

épülő egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, a magyarországi egészségipar és 

egészségturizmus fejlesztése. A természetes gyógytényezőkre, 

maradékképesség fejlesztésén alapuló terápiákra és a klimatikus gyógyhelyi 

adottságokra alapozott rehabilitációs és kúra alapú szolgáltatások fejlesztése. 

+     

 A gyógyszerbiztonság növelése.  +    

 A gyógyszertárak egészségügyi ellátói szerepének erősítése. +     

 A befogadási rendszer transzparenciájának és rugalmasságának biztosítása.  +   

A feladattal 

összefüggésben 

intézkedésre nem 

került sor. A 

háttérintézményi 

átalakulást követően a 

befogadási rendszer 

transzparenciájának 

biztosítása folyamatos. 

 A betegek jogainak hatékonyabb érvényesítése. +     

 A primer prevenció elsődleges intézményrendszerének megerősítése. +     

 
Fiatalkorúak esetében jelentkező kábítószer-, alkohol- és dohányáruk 

fogyasztásának elkerülésére, mérséklésére irányuló preventív intézkedések. 
+     

 
Az egészség és a környezet szoros összefüggésének felismertetése és 

megjelenítése. Környezet- és egészségtudatosságra nevelés. 
+     

 

Az egészség szempontjainak érvényesítése az állami akciók/beavatkozások 

során az „egészséget minden szinten, minden szakpolitikában” elvnek 

megfelelően, kiemelten a közoktatásban, az agrárgazdaságban, az egészséges 

élelmiszertermelésben, a foglalkoztatásban, a környezetvédelemben, a K+F+I 

fejlesztésekben, az információs és kommunikációs technológiákhoz kapcsolódó 

fejlesztésekben, a gazdaságfejlesztésben (kkv-k), valamint az ipar horizontális 

és átfogó fejlesztése esetében. 

+     

 
A határon átnyúló betegellátáshoz, az egészségügyi problémák (járványok, 

mentés katasztrófahelyzetekben stb.) határon átnyúló összehangolt kezelése 
+     
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valamint a gyógy-idegenforgalomhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása. 

 

Egészségi hatásvizsgálatok bevezetése és alkalmazásának bővítése, a színtér 

alapú egészségfejlesztési programok elterjesztése, támogatása, a prevenciós 

kapacitások és programok fejlesztése, illetve a védőnői preventív tevékenységek 

bővítése. 

+     

 
Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének 

megteremtése, fenntartása. 
+     

3.5. A kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek 

3.5.1 Közoktatás 

 

Pedagógus életpálya-modell, új pedagógusképzési és továbbképzési rendszer 

kidolgozásával, bevezetésével, a pedagógusok minősítési rendszerének 

kialakításával párhuzamosan. 

+     

 
Az Új Nemzeti Alaptanterv fokozatos bevezetése 2015-ig, valamint 

Köznevelési Hídprogram működtetése. 
+     

 
A közoktatási ágazatirányítás és fenntartói rendszer hatékonyságának és 

eredményességének növelése 
+     

 

Az egész életen át tartó tanulás kezdő szakaszának megerősítése, a köznevelés 

szakmai – tartalmi – módszertani - intézményi fejlesztése, az óvodai férőhelyek 

bővítése. 

+     

 

Az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása az 

akkreditációs, ellenőrzési, minőségirányítási, mérés-értékelési és 

szaktanácsadási rendszer, a tehetségsegítő hálózatok erősítése, valamint a 

kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések révén. 

+     

 

A halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását, 

nevelését elősegítő feltételek folyamatos javítása, az inkluzív nevelés, valamint 

az aktív állampolgárság és önkéntesség elterjesztése. 
+     

 

Egészséges, egészségtudatos életmódra nevelés, a mindennapos testnevelés 

bevezetése és az ehhez szükséges feltételek korszerűsítése, megteremtése. A 

tömegsport megvalósítása az oktatás-nevelés világában. 
+     

 

Nyelvoktatási stratégia elfogadása, bevezetése és végrehajtása, nemzetiségi 

nyelvhasználati jogok erősítése, az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése, a 

többnyelvűség segítése nemzetiségi környezetben. 
+     

 

Nagyobb hangsúly helyezése a matematikai, a természettudományos, a műszaki 

és informatikai kompetenciák fejlesztésére, a pénzügyi ismeretek oktatására; az 

iskola kapcsolatának erősítése a társadalmi, gazdasági környezettel, a helyi 

sajátosságok megismerésével, lényeges az identitás erősítése. 

+     
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Iskolai tehetséggondozás, hosszú távú tehetségsegítő, - fejlesztő programok 

indítása, illetve folyamatosságuk biztosítása Magyarországon és a határon túli 

magyarság körében is. 
+     

 

Az egész életen át tartó tanulás támogatása, a tanulás tanulásának támogatása, 

pályaorientációs rendszer kiépítése, életpálya-építési kompetenciák fejlesztése, 

nem formális és informális oktatási lehetőségek bővítése és támogatása, 

valamint az oktatói és tanulói mobilitás támogatása. 

+     

 A korai iskolaelhagyás csökkentése és a hátránykompenzáció fokozása. +     

 
A nemzetiségi nevelés, oktatás feltételrendszerének folyamatos javítása, 

fejlesztése. +     

 

A köznevelésben kutatási eredmények, módszerek megismerése, alkalmazása, 

amelyek komplex, integrált kezelési módok a leszakadó térségek, társadalmi 

rétegek integrációjának segítésében, ennek figyelembe vétele a térségi szereplők 

intézményfejlesztése, együttműködése során. 

+     

 

Szükséges az egyénre szabott, differenciált képességfejlesztést és az 

alapkészségek fejlesztését elősegítő tartalmi és módszertani megújulás 

kiterjesztése, az oktatási intézmények esélyteremtő, hátránykompenzáló 

szerepének megerősítése és a tanulók közötti korai szelekció visszaszorítása 

(minden intézményfenntartó esetében). 

+     

 

Szükséges a hozzáférhető oktatási szolgáltatások minőségében meglévő 

különbségek csökkentése, továbbá a roma tanulók szegregált oktatása elleni 

fellépés és az indokolatlan fogyatékossá minősítések visszaszorítása egyaránt. 

+     

3.5.2.Szakképzés és felnőttképzés 

 

A szakképzési rendszer átláthatóságának és kontrollálhatóságának biztosítása, 

az adminisztrációs terhek csökkentése. A szakképesítések szakmai tartalmának 

és a képzési időknek rendszeres felülvizsgálata, a munkaerő-piac igényeinek és 

visszajelzéseinek felhasználásával. 

+     

 
A TISZK rendszer értékelése, a szükséges változtatások, átalakítások 

előkészítése, megkezdése. 
+     

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben a duális képzés elterjesztése, a 

feltételrendszer biztosítása, a gyakorlati képzés hatékonyabbá tétele. Hatékony 

pályakövetési rendszer szolgáltasson adatokat a rendszer önfejlesztéséhez, a 

munkaerő-piaci igények kielégítéséhez. 

+     

 

Mindenki által hozzáférhető, hatékony pályaorientációs rendszer, amely 

elősegíti a munkaerő-piac és az egyén számára is megfelelő korai 

pályaválasztást, csökkentve a lemorzsolódást és a pályakezdők 

+     
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munkanélküliségét. 

 

Az általános iskolákban a sikeres szakiskolai képzés elősegítése érdekében a 

közismereti tárgyak megfelelő színvonalú elsajátítása, a rászoruló tanulók 

esetében a HÍD programban való részvétel biztosítása. 

+     

 

Hatékony és rugalmas szakképzési rendszer, amely mind a kibocsátás 

szerkezetében, mind a képzések tartalmában és minőségében megfelel a 

munkaerő-piac igényeinek. 

+     

 

Az első iskolai rendszerű szakképzésben legyen hangsúly a szakmai 

kompetenciákon kívül az alap- és kulcskompetenciák fejlesztésén – ide értve 

legalább egy idegen nyelv ismeretét –, ezzel csökkentve a lemorzsolódást és a 

korai iskolaelhagyók számát, valamint megalapozva az életen át tartó tanulást, a 

szakmai és kulcskompetenciák további fejlesztését. 

+     

 

Változatos módszertani eszköztár használata és magas szakmai színvonal 

elérésének segítése a szakképzésben pedagógusként, oktatóként résztvevő 

valamennyi szakembernél. 

+     

 

A felnőttképzés rendszerszintű fejlesztése, minőségének és tartalmának javítása, 

amelynek fő célja, hogy a felnőttképzés jobban megfeleljen a munkaerő-piac 

valós követelményeinek, igényeinek, valamint, hogy a képzésből kikerülők az 

iskolai rendszerű szakképzéssel egyenértékű, a gazdaság igényeinek megfelelő, 

szakmai tudással, kompetenciákkal rendelkezzenek. 

+     

 

A megfelelő minőség biztosítása érdekében fontos olyan követelményrendszer 

kidolgozása és bevezetése, amelynek révén a minőségi oktatást biztosítani nem 

tudó intézmények élettere megszűnik. 

+     

 
A távoktatást szükséges hatékonyabbá tenni és kiterjeszteni, beépíteni az egész 

életen át tartó tanulási folyamatokba. 
+     

 

A szakképzési és felnőttképzési rendszeren belül olyan programokat kell 

indítani, amelyek támogatják a fogyatékos és megváltozott munkaképességű 

személyek képzését nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésük érdekében. 

+     

 
Tehetségsegítő programokon keresztül a manuális tehetség megbecsülésének 

javítása 
+     

 

A nem-formális pedagógia módszertanára épülő képzések, az önművelésre, az 

önképzésre, a közös tanulási-tanítási folyamatokra épülő, a kulturális és 

közösségi művelődés intézményrendszere által életre hívott és támogatott 

szakkörök, tanulókörök fejlesztése. A népfőiskolák, mint a felnőttképzés és a 

közösségi művelődés fontos alrendszerének fejlesztése, törvényi szabályozása 

szükséges. 

+     
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Az ágazatonkénti hiányszakmák és a munkaerő-piacon való érvényesülést 

elősegítő nyelvi képzések integrált alkalmazásának elősegítése. 
+     

3.5.3. Felsőoktatás 

 

Stratégia. A piaci igényekre és lehetőségekre tekintettel lévő, a társadalmi 

elvárásoknak megfelelő, és hosszútávon fenntartható, nemzetközi szinten is 

versenyképes felsőoktatási rendszer megteremtéséhez el kell készülnie a 

nemzeti felsőoktatás középtávú szakpolitikai stratégiájának. 

+     

 

Tervezés. Erősíteni szükséges a professzionális központi oktatáspolitikai 

tervezést, összehangolva a kormányzati ágazati és területi szintű tervezés 

céljaival. Ennek felelőse a Felsőoktatási Tervezési Testület, amely összefogja a 

felsőoktatás összes szereplőjét, és közreműködik az oktatáspolitika szakmai 

koordinációjában a felsőoktatási tervezési információs rendszerek segítségével. 

+     

 

Finanszírozás. Az állami forrásokat hatékonyabban elosztó, a teljesítményre, a 

fejlesztésre és a fejlődésre való képességre, valamint a versenyképességet 

erősítő logikára épülő finanszírozást kell bevezetni. Ehhez a hiteltípusú állami 

támogatások (diákhitelezés, fejlesztési alapok) becsatornázása válik 

szükségessé. Az önfinanszírozó felsőoktatási intézmények kialakítása 

érdekében biztosítani szükséges az intézmények számára a saját bevétellel való 

gazdálkodás lehetőségét (mind a képzési, mind a K+F+I területen) és az ennek 

megfelelő gazdasági-szervezeti forma kialakítását. 

+     

 

Szervezeti forma és szabályozás. A kutatási és felsőoktatási tevékenységek 

sajátosságait figyelembe vevő, a finanszírozásban a kutatási bevételeket 

autonóm módon kezelő, a pályázati és beszerzési rendszerekben hatékonyan 

részt venni képes szervezeti forma és kapcsolódó szabályozás kialakítása a 

kutatóintézetek és a felsőoktatási intézmények számára. 

+     

 

Oktatói és kutatói utánpótlás. Az oktatói és kutatói utánpótlást biztosító 

finanszírozási és bérezési rendszer kialakítása szükséges a rugalmas és 

teljesítményalapú javadalmazást akadályozó szabályozások megszüntetése 

mellett. 

+     

 

Intézményrendszer. Az állami felsőoktatási intézményrendszer és az általuk 

végzett oktatási, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek hatásfokának 

növelése érdekében a tartósan együttműködő egyetemek, főiskolák szorosabb és 

világosabb feladatmegosztását, intézményi közösségeit, indokolt esetekben 

pedig szervezeti integrációját kell megteremteni. Az egyetemi pólusok 

kialakításánál a partnerségi és hálózati szinergiákat kell erősíteni. 

+     

 Minőség. A felsőoktatás minőségi fejlesztése egyrészt a mindenkire kötelező +     
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minőségi követelmények betartatásán, másrészt a kiemelkedő teljesítményt 

nyújtó szereplők további ösztönző támogatásán alapszik. Ennek érdekében 

működtetni kell a nemzeti felsőoktatási kiválóság rendszerét, a felsőoktatási 

tehetséggondozási, valamint a folyamatos értékelést biztosító minőségirányítási 

rendszereket. A felsőoktatás minőségi fejlesztése érdekében fontos a 

felsőoktatási intézmények nemzetközi megjelenésének támogatása. 

 

Az élethosszig tartó tanulás támogatása. Fontos az egész életen át tartó 

tanuláshoz szükséges kompetenciák megerősítése és a mobilitás növelése, a 

felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatának támogatása, a felsőoktatás és a 

munkaerő-piac kapcsolatának javítása, a távoktatásban és az e-tanulásban rejlő 

lehetőségek kiaknázása, az oktatási és képzési szintek közötti átjárhatóság és 

átláthatóság növelése, illetve rugalmasabb tanulási utak kialakítása a 

felsőoktatás és a szakképzés között. 

+     

 

Esélyteremtés és gondozás. Mind a felsőoktatáshoz való hozzáféréshez, mind a 

diplomaszerzéshez vezető úton a szociális rászorultság és az egyéni teljesítmény 

szempontjainak kell meghatározniuk a felsőoktatás rendelkezésre álló 

eszközrendszerét. A hallgatói szolgáltatások – önálló tanulást segítő 

kapacitások, karrier- és életpálya-tanácsadás, sportszervezés – fejlesztésével 

kell javítani a tanulmányi előmenetelt, az elhelyezkedés sikerességét, valamint a 

mentális és fizikai felkészültséget. 

+     

 

A fogyatékos személyek felsőoktatási rendszerben történő képzése, diploma 

szerzése érdekében folyamatosan javítani szükséges azokat a személyi és tárgyi 

feltételeket, amelyek biztosítják a felsőoktatási tanulmányok sikeres befejezését. 

+     

3.6 Az értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom, a romaintegráció megvalósítása 

3.6.1. Szociálpolitika 

 
A demográfiai kihívás kezelése, a munka és a magánélet összeegyeztetését 

célzó intézkedések támogatása, a tevékeny és egészséges időskor elősegítése. 
+     

 

Elsődleges cél a család, illetve a kis közösség erőforrásaira való támaszkodás, 

az állam csak ott lépjen be szolgáltatóként, ahol a közösség, a piac nem tud 

megoldást adni, de az állampolgár döntési szabadságát is erősíteni kell. 

+     

 

A felnőtteket és gyermekes családokat szükségleteik szerint erősítő, települési 

szinten egységes struktúrát alkotó szociálpolitikai szolgáltatások rendszerének 

létrehozása. 

+     

 
A gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának támogatása, 

esélyegyenlőségének javítása. 
+     

 A fogyatékos személyek, megváltozott munkaképességű emberek, hátrányos +     
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helyzetű személyek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, 

esélyegyenlőségének javítása. 

 
Fenntartható, a társadalmi összetartozást elősegítő szociális biztonsági háló 

kialakítása. 
+     

 

A szociális terület ellátó– és szolgáltató rendszerének fejlesztése, 

infrastruktúrafejlesztése, hozzáférhetőségének javítása, az ellátórendszerek 

összehangolt költséghatékony fejlesztése, hiánypótló intézmények és 

szolgáltatások létrehozása. 

+     

 
Nagy létszámú, bentlakásos intézmények átalakítása, kitagolása, közösségi 

ellátások erősítése. 
+     

 

A fokozott támogatási szükségletű csoportok (pl. súlyos-halmozottan 

fogyatékos, autista személyek) szükségleteire reagáló közösségi szolgáltatási 

rendszer kialakítása, a meglévő szolgáltatások számukra való 

hozzáférhetőségének javítása, a társadalmi aktivitásukat elősegítő szolgáltatások 

fejlesztése. 

+     

 

A szociális védelmi rendszer pénzbeli, természetbeni és szolgáltatási 

ellátórendszerére vonatkozó új, átlátható, tervezhető és eredményorientált 

struktúrájának, szabályozási, finanszírozási és igazgatási kereteinek 

megteremtése. 

+     

 

Az önkormányzati hatáskörök telepítésének és az ellátások, szolgáltatások 

tartalmának, finanszírozásának a szükségletekből és a megoldandó 

problémákból kiinduló újragondolása. 

+     

 

Pénzbeli támogatások rendszerének egyszerűsítése, a segélyek hatékonyságának 

növelése az egyén és a háztartások szükségleteihez jobban igazodva, a 

szociálpolitikai szolgáltatások szinergiájának erősítésével. 

+     

 

A segélyezési rendszer körültekintő átalakítása, az együttműködési feltételek 

méltányos kialakítása. Az ágazati különállások csökkentése, a határterületek 

erőforrásainak jobb kihasználása, a szociálpolitikán belül az evidencia alapú 

döntések hatásvizsgálati rendszerének kialakítása. 

+     

 
Piaci és szektor semlegesség, egyenlő és teljesítményelvű finanszírozás, 

olcsóbban üzemeltethető szolgáltatások prioritása. 
   +  

 

A szakmapolitika és az igazgatás fejlesztése kapcsán megújítandó: a szociális 

képzések és szakmai életpálya modelljei, a szakmai tartalomszabályozás és az 

ellenőrzési rendszerek, az uniós fejlesztéspolitikákhoz való kapcsolódás. 

   +  

 
A karitatív, önkéntes tevékenység elősegítése, az önkéntesség szerepének 

erősítése. 
  +  

Az egyházak szerepe 

intézkedéseinek 

keretében. 



75 
 

OFTK prioritás / 

szakpolitikai terület 
OFTK szakpolitikai fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 

kapcsolódó 

intézkedés 

történt 2014-

2016 között 

Célzott 

intézkedés 

nem történt 

2014-2016 

között 

Más 

intézkedések 

részeként 

megvalósuló 

feladat 

A feladat 

megvalósulás

a 2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

 A munkavállalói mobilitás ösztönzése.   +  

A foglalkoztatás 

intézkedéseinek 

keretében. 

 A civil szervezetek, az egyházak szociális tevékenységeinek támogatása.   +  

A civil szektor és az 

egyházak szerepe 

intézkedéseinek 

keretében. 

 

Országos tehetséggondozó rendszerben új életlehetőségeket kell adni a 

hátrányos helyzetű csoportok fiataljainak, helyi közösségeket teremteni, és 

erősíteni ezeknek a környezetet érő értékteremtő hatásait. 

  +  

A közoktatás 

intézkedéseinek 

keretében. 

3.6.2. Társadalmi felzárkózás 

 

A főbb fejlesztéspolitikai feladatok esetében kiemelt jelentősége van a stratégiai 

tervezésnek, a szinergikusan egymásra épülő elemek közép- és hosszú távú 

programokba való szervezésének. Lényeges a megvalósítás során és után 

folyamatosan végzett monitoring és értékelés. 

+     

 

Tartósan munkanélküli aktív korúak munkaerő-piaci esélyeinek, 

foglalkoztathatóságának javítása komplex felzárkózási programok, támogató 

szolgáltatások és képzések révén. Ennek kiemelt része a képzettségi szint 

növelése, a digitális írástudatlanság csökkentése. 

  +  

A foglalkoztatás 

intézkedéseinek 

keretében. 

 
A szegénység ezen belül különösen a gyermekszegénység csökkentése. A 

szocializációs és szocio-kulturális hátrányok leküzdése. 
+     

 

A roma felzárkózás stratégia részeként törekedni szükséges a romák 

iskolázottsági és munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére; a roma tanulók 

szegregációjának csökkentésére, eltörlésére; célzott programok kialakítására a 

roma gyermekek fejlesztése, a szocializációs és szocio-kulturális hátrányok 

leküzdése érdekében. 

+     

 

A perifériák lemaradásának csökkentése, a területi hátrányokból származó 

társadalmi hátrányok mérséklése. A települések, térségek megtartó erejének 

fejlesztése, a településen belüli és a települések közötti különbségek mérséklése. 

A minőségi közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása és a 

mobilitási feltételek javítása. 

+     

 
A nemzeti, etnikai vagy egyéb kisebbségekkel, hátrányos helyzetű csoportokkal 

szembeni diszkrimináció csökkentése az intézményekben és a közösségekben. 
+     

 

Gyermek jól-lét: jó minőségű, életszakaszokon átívelő (kora gyermekkortól az 

ifjúkorig) esélyteremtő szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése, az integrált 

kistérségi gyermekprogramok támogatása, az ingyenes iskolai étkeztetésben 

+     
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részesülők körének bővítése, szakemberképzés, továbbképzés, 

kompetenciafejlesztés. 

 

Oktatás-képzés: az óvodáztatás kiterjesztése, feltételeinek javítása, 

integráltságának fejlesztése, az oktatás hátránykompenzációs képességének 

erősítése, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés esélyeinek kiegyenlítése. A 

piacképes szaktudás megszerzése a munkaerő-piacra történő sikeres belépés 

érdekében, a hátrányos helyzetű fiatalok közép- és felsőfokú oktatásba való 

eljutásának és bennmaradásának elősegítése. A kulturális szolgáltatásokhoz és a 

közművelődéshez való hozzáférés biztosítása, az értő olvasás képességének, az 

információs műveltség megszerzésének és alkalmazásának elősegítése az 

informális és a nem informális képzések könyvtári támogatásának fejlesztése. 

+     

 

Egészségügy: egészségfejlesztés, egészségvédelem, az egészségügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőtlenségeinek csökkentése, 

szolgáltatói együttműködések erősítése, a csecsemő-, gyermek- és ifjúság-

egészségügy fejlesztése. 

+     

 

Lakhatás: szükséges a lakáscélú szociálpolitikai támogatás rendszerének 

rugalmas átalakítása, a szociális lakhatás, a bérlakás programok támogatása, a 

szegregált telepek felszámolása, illetve az integrált lakókörnyezetbe költözést 

támogató programok, komplex szemléletű fejlesztő programok bevezetése, 

működtetése, „jelenlét típusú” közösségi munka szegregált telepeken, a 

szociális városrehabilitációs programok támogatása. 

+     

 

Bevonás, szemléletformálás, antidiszkrimináció: a civil szervezetek, az 

egyházak, valamint az érintettek aktiválása, kétirányú szemléletformálás 

(többség/közvélemény, média, intézmények, szervek), tervezhető és 

konfliktuskezelő komplex bűnmegelőzési és közbiztonsági rendszer 

megteremtése. 

+     

 
A szociális gazdaság fejlesztése. Helyi szociális gazdasági programok, 

szervezetek kialakításának ösztönzése, erősítése. 
+     

 A tehetségek fejlesztésén keresztül növelni a társadalmi mobilitást. +     

 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózás Stratégiában foglaltak érvényesítése 

valamennyi szakpolitikában, és a végrehajtásának nyomon követését lehetővé 

tevő átlátható monitoring rendszer kialakítása, illetve kiterjesztése a fogyatékos 

emberek társadalmi csoportjára is. 

+     

3.6.3. Közfoglalkoztatás 

 
A tartós munkanélküliek és különösen a roma népesség Startmunka 

programokba történő bevonásával a munkaerő-piacra jutásuk támogatása, 
+     
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foglalkoztathatósági, kompetencia-fejlesztési, település-rehabilitációs 

programok. 

 

A nők és a fiatalok foglalkoztatásának támogatása: speciálisan számukra 

felajánlható közfoglalkoztatásban elérhető munkák, mintaprogramok indítása, 

szociális jellegű foglalkozások biztosítása. 

+     

 

A fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, 

közfoglalkoztatásban betölthető munkakörök kialakítása, támogatása, melynek 

érdekében foglalkoztatási rehabilitációs elemek megvalósítása, a beilleszkedést 

segítő intézkedések szükségesek: akadálymentesítés, segítő szolgáltatások 

alkalmazásának támogatása a munkáltatóknál, a munkáltatók felkészítése. 

+     

 

A közfoglalkoztatás egyes típusaiban résztvevők arányának kiegyenlítése azzal 

a céllal, hogy a rövid időtartamú közfoglalkoztatás keretei csökkenjenek. 

Országos közfoglalkoztatási programok fenntartása (napi 8 óra munkaidő, egész 

évet lefedő foglalkoztatás, szakképesítések megszerzése). 

+     

 

A közfoglalkoztatás bővítését a Kormány átmeneti eszköznek tekinti. Ennek 

megfelelően gondoskodni kell arról, hogy középtávon mind a résztvevők, mind 

a források fókusza a közfoglalkoztatás helyett az elsődleges munkaerő-piacra 

hatékonyan visszavezető aktív eszközökre terelődjön. Hosszabb távon a 

foglalkoztatás-központú területfejlesztés eszközeivel érhető el, hogy az ország 

leghátrányosabb helyzetű térségeiben ne a közfoglalkoztatás kínáljon szinte 

kizárólagosan munkalehetőséget az alacsonyan képzetteknek, és más hátrányos 

helyzetű csoportoknak 

+     

 

A szociális gazdaság kiépülésével a közfoglalkoztatás célcsoportja jelentősen 

leszűkül azokra az alacsonyan képzettekre, akiket a szociális gazdaság vállalatai 

nem tudnak felszívni. Ezáltal a közfoglalkoztatási programokra nehezedő 

nyomás jelentősen csökkenhet. 

+     

 

A közfoglalkoztatás célzottabbá tétele a célcsoport tekintetében: alapvető cél, 

hogy a közfoglalkoztatás a jövőben azokra korlátozódjon, akiknek a 

foglalkoztatására ténylegesen nincs más lehetőség, elsősorban azokra, akik, 

foglalkoztatási szempontból a hátrányos helyzetű munkavállalók csoportjába 

tartoznak, és/vagy gazdaságilag elmaradott térségben élnek. A 

közfoglalkoztatás azonban ilyen esetekben is kizárólag társadalmilag hasznos 

tevékenység végzésére irányuljon. Fontos a közfoglalkoztatás legalább 

középtávú fenntartása. 

+     

 

A közfoglalkoztatási feladatellátás lehatárolása: le kell választani a 

közfoglalkoztatásról azokat az önkormányzati feladatokat, amelyeket 

forráshiány miatt az önkormányzatok jelenleg közfoglalkoztatás keretében 

+     
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oldanak meg, de valójában az alapfeladataik közé tartoznak, és jellegüket 

tekintve nem illeszkednek a közfoglalkoztatás rendszerébe (pl. jellemzően több 

évre szóló munkaszerződés alapján ellátott, szakképesítést igénylő feladatok). 

 

A közfoglalkoztatás célcsoportja újratermelődésének megakadályozása: a 

közoktatás hatékonyságának növelése és a korai fejlesztési szolgáltatások 

elterjesztése elengedhetetlen az alacsonyan képzettek (csak a 

közfoglalkoztatásban elhelyezkedni tudók) újratermelődésének 

megakadályozása érdekében. 

+     

 Fontos az új típusú szociális szövetkezetek kialakításának ösztönzése. +     

 
A munkaerő-piaci szolgáltatások között kiemelt szerepű mentor szolgáltatás 

(álláskeresés, munkavállalás, képzés) nyújtása. 
+     

3.6.4.Kultúra 

3.6.4.1. Kulturális 

örökségvédelem 

Örökségbarát fejlesztéspolitika felépítése, a kulturális örökségvédelem 

beépülése az ágazati politikákba, megvalósításuk támogatása. 
+     

 Társadalmi tudatformálás, részvétel biztosítása. +     

 
Kiszámítható állami támogatási és örökségbarát nemzeti jogrendszer 

megteremtése 
+     

 Az állami kulturális örökségvédelmi intézményrendszer megerősítése. +     

 

Restaurátori (megtartó, javító) megközelítés támogatása a területi és egyedi 

védelemben, a folyamatos és rendszeres értékfeltárás és értékvédelem 

biztosítása. 

+     

 Nyilvántartások jogszerűvé és naprakésszé tétele.  +    

 Szakmai, eljárási szempontrendszerek kidolgozása. +     

 Két- vagy többoldalú nemzetközi együttműködések megvalósítása. +     

 
A határon túli támogatási rendszer felépítése, megvalósítása, határon túli 

örökségvédelem a nemzetpolitika szolgálatában. 
+     

 

A kulturális örökség megőrzése, mint gazdasági és társadalmi erőforrás 

fenntartható fejlesztése, értékeinek kibontakoztatása, nagyközönség számára 

való hozzáférhetővé tétele. 

+     

 A kulturális örökségben rejlő fejlesztési potenciál kiaknázása. +     

 
A turizmushoz kapcsolódó örökségi helyszínek számának növelése az 

értékmegőrző és érték-kibontakoztató helyreállítás, bemutathatóvá tétel révén. 
+     

 
Kulturális turisztikai programcsomagok létrehozása, a potenciális helyszínek és 

utak fejlesztése. 
 +    
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Kulturális, műemléki érték alapú, integrált és innovatív városrehabilitáció 

feltételeinek megteremtése. 
 +    

 
A világörökség és világörökség várományos területek értékeinek megőrzése, 

hozzáférhetővé tétele, erősítése. 
+     

3.6.4.2. 

Közgyűjtemények 

A közgyűjtemények infokommunikációs felszereltségének és minőségi 

szolgáltatásainak fejlesztése, a minden településen elérhető korszerű könyvtári 

szolgáltatások fejlesztése. A közgyűjteményekben dolgozók tudásának és 

kompetenciáinak továbbfejlesztése a hatékonyság növelése érdekében. 

+   +  

 

A közgyűjtemények fizikai raktározó képességének növelése és az ezzel 

összefüggő infokommunikációs akadálymentesítés, hozzáférhetővé tétel 

megvalósítása. 

+     

 
A közgyűjteményekben lévő értékek megőrzése, bemutathatóvá és 

hozzáférhetővé tétele. 
+     

 

A tartós megőrzés érdekében a közgyűjteményekben őrzött dokumentumok és 

értékek kerüljenek digitalizálásra és archiválásra az oktatás támogatása és a 

nemzeti örökség fennmaradása érdekében. Programkínálatuk tegye lehetővé a 

gyűjtemények hatékony felhasználását és megismerését a felhasználói 

igényeknek megfelelő formában, mindenki számára egyenlő eséllyel és 

szabadon felhasználhatóan. 

+     

 

A könyvtárakban, muzeális intézményekben, levéltárakban, kép-, és 

hangarchívumokban őrzött kulturális javak elektronikus hozzáférhetőségének 

ugrásszerű fejlesztése szükséges kulturális javaink nemzetközi 

megismerhetősége és a hazai felzárkóztatás érdekében egyaránt. A digitális 

írástudás terjesztésének támogatása érdekében a közgyűjtemények nem formális 

képzések megvalósításával vegyenek részt a felzárkóztatásban. 

+     

 
Az egyéni tanulást segítő adatbázisok fejlesztése, elektronikus szolgáltatások 

fejlesztése. 
+     

 

A közoktatás céljainak megvalósulását támogató, a kulturális intézmények által 

nyújtott nem formális és informális tanulási módok és programok biztosítása, 

különösen a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében. 

+     

 

A közgyűjtemények képzési rendszerének fejlesztése az élethosszig tartó 

tanulás támogatása érdekében, az e-képzések kialakítása, e-felnőttképzési 

anyagok országos hasznosítása, a kompetencia-alapú és moduláris 

felhasználóképzés támogatása. 

+     

 
Korai olvasásfejlesztési programok kidolgozása, a funkcionális analfabetizmus 

csökkentését támogató programok kialakítása. 
+     
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3.6.4.3. 

Közművelődés 

A Magyar Közművelődés Szakpolitikai Koncepciójának továbbfejlesztése 

annak érdekében, hogy egységes értékrenden, kulturális hagyományokon és 

módszereken alapuló program biztosítsa a közművelődés valamennyi 

szereplőjének segítését, eszközeinek bővülését, eredményeinek széles körű 

elérhetőségét. 

   +  

 
A közművelődés intézményeinek védelme, sokszínű, strukturált közművelődési 

kulturális intézményrendszer fenntartása. 
+     

 
A felnőttképzés és a köznevelés, a közösségépítés célkitűzéseinek 

összehangolása a közművelődés feladataival, új tanulási formák bevezetése. 
+     

 Az egész életen át tartó tanulást támogató kulturális szolgáltatások fejlesztése. +     

 
A társadalmi hátrányok átörökítését csökkentő, a társadalmi felzárkózást 

támogató kulturális szolgáltatások fejlesztése. 
+     

 
A gazdag helyi, térségi és nemzeti tudat, önbecsülés és összetartozás erősítése a 

közösségi művelődés eszközeivel. 
+     

 
Az innováció és a kreatív ipar, valamint az azt megalapozó készségek és 

kompetenciák fejlesztése, a tehetséggondozás támogatása. 
  +   

 

A nemzeti digitális kultúra szervezetének és tartalmának létrehozásával új 

lehetőségek biztosítása a közművelődés paradigmaváltásának sikeréhez. Ennek 

keretében a nemzeti kultúra kreatív, kulturális szolgáltatóipari átalakítása, a 

kulturális közfoglalkoztatási program tartalmának kidolgozása, szervezése, a 

kultúra nemzetgazdasági szerepkörének újrapozícionálása. 

+     

 

Értő közönség nevelését célzó oktatási, művészeti programok kidolgozása az 

óvodától a középiskolás korú fiatalokig önkormányzati és civil fenntartású 

színházak, zenekarok, filmszínházak, valamint kortárs művészeti galériák 

részvételével, továbbá önképző körök, amatőr színjátszó és más kulturális 

tevékenységet folytató csoportok, egyesületek támogatásával. 

   +  

 
Szükséges általánosságban a közművelődés különböző területein való 

akadálymentesítés és a mindenki számára egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. 
   +  

3.6.5. Sport 

 
A sport szerepének erősítése az egészségmegőrzésben, a mozgáskultúra 

fejlesztésében. 
+     

 A sportbeli hagyományok ápolása a nemzeti identitástudat erősítése érdekében.    +  

 
Kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megvalósítása a sporttudományban 

és a sportegészségügyben. 
+     

 Magas színvonalú országos sportegészségügyi háttér létrehozása. +     
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Komplex adatkört tartalmazó, vezetői információs rendszerként is működő 

digitális sportinformációs rendszer fejlesztése és működtetése. 
+     

 
Kis- és középvállalkozások tudatos bevonása a sportpiacra és a 

sportszolgáltatásokba versenyképességük növelése érdekében. 
   +  

 
A forrásfelhasználás hatékonyságának és jobb átláthatóságának érdekében az 

egycsatornás, illetve a programfinanszírozási rendszer megteremtése. 
+     

 
Fenntartható, sportmenedzsment típusú, szolgáltatás alapon szerveződő területi 

sportszervezeti hálózat kialakítása. 
   +  

 

Iskolai, hallgatói sportszervezetek működési feltételeinek javítása, a 

felsőoktatásban koordináló szerepük megerősítése, valamint a sportolás közös 

finanszírozása a résztvevőkön, az intézményeken és az állami szerepvállaláson 

keresztül. 

+     

 A sportegyesületek és az oktatási intézmények kapcsolatainak kiszélesítése. +     

 
A sportszakemberek továbbképzése, a testnevelés órák elméleti- és gyakorlati 

tananyagának megreformálása. 
+     

 A hazai rendezésű nemzetközi versenysport rendezvények számának növelése. +     

 

A köznevelési és felsőoktatási intézmények egészségnevelést szolgáló 

létesítményeinek fejlesztése, és kapcsolódó (sport)eszközbeszerzése, illetve az 

egészséges életmód népszerűsítése. 

+     

 
Az iskolai testnevelés fejlesztése, diáksport versenyek rendezése. Az 

úszásoktatás óvodai és középfokú intézményekben való kötelezővé tétele. 
+     

 
A mindennapos testnevelési órák bevezetése a középfokú oktatási 

intézményekben is. 
+     

 
Az egyetemi sport megtartó erejének növelése sportolói ösztöndíjjal, a 

szabadidősport koordinálása sportirodák hálózatával. 
+     

 A sport szociális inklúziós elemeit támogató programok megvalósítása.    +  

 
A stratégiai sportlétesítmények korszerűsítése és közösségi szabadidős 

használatra történő megnyitása. 
   +  

 
A lakossági és szabadidős sportterek fejlesztése, különös tekintettel a futókörök 

és a sportjátszóterek, közösségi terek kiépítésére. 
+     

 
A fedett és szabadtéri szabadidősport-infrastruktúra egyenlő esélyű hozzáférést 

és energiahatékonyságot biztosító megújítása. 
+     

 

Az oktatás, készségfejlesztés és az élethosszig tartó tanulás érdekében a fizikai 

aktivitás közgondolkodásba, közfelfogásba épülését elősegítő, népegészségügyi 

szemléletű, az egészségfejlesztő testmozgás koncepcióján alapuló rendszeres 

  +  

A közoktatás és az 

egészségügy 

intézkedéseinek 
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testmozgás programok megvalósítása. keretében. 

 A szabadidős, rekreációs és sportgazdaság fejlesztése, kibontakoztatása.    +  

 
Az országos tehetséggondozó rendszerben az iskolai sporttehetségek 

megtalálása, és pályára állítása. 
   +  

 
Szükséges általánosságban a sport különböző területein való akadálymentesítés 

és a mindenki számára egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. 
   +  

3.6.6. Nemzetpolitika 

 
A magyarországi társadalomban a nemzeti egység folyamatos tudatosítása, 

valamint a diaszpórában élő magyarság bevonása a magyar nemzet életébe. 
+     

 
A kisebbségi jogegyenlőség legteljesebb eszközrendszerét biztosító autonóm 

státusok létrejöttének elősegítése. 
+     

 

Fontos a határon túli magyarlakta térségekkel való kapcsolatok erősítése, 

Kárpát-medencei összefogás kialakítása, továbbá a határ menti 

együttműködések támogatása. 

+     

 

A külhoni magyarság népességfogyásának csökkentése érdekében a közösségek 

gyarapodását biztosító intézményrendszer kiszámítható működését kell 

támogatni. 

+     

 

Az oktatási támogatások átgondolása, forrásösszpontosítása a magyar nyelven 

történő oktatás kiterjesztése (mennyiség) és a magyar nyelvű oktatás 

minőségének emelése érdekében. 

+     

 
A nemzetpolitikával foglalkozó tisztviselők és civil szereplők szakmai 

továbbképzése. 
+     

 A szomszédos országokkal összehangolt gazdaság-politika érvényesítése +     

 

A kulturális reprodukció elősegítéséért identitásépítő és -megőrző közösségi 

helyek, civil szervezetek, egyházak, magyar nyelvű média támogatása. A 

kulturális örökség fizikai értelemben vett megőrzése illetve új nemzeti 

erőforrásként való kiaknázása. 

+     

 

Azon egyházak és civil szervezetek támogatása, melyek hozzájárulnak a 

magyar közösségeket érintő jogok érvényesítéséhez, részt vesznek a közösségi 

megújulás, az értéktudatos és szolidáris társadalom formálásában. 

+     

3.6.7. Nemzetiségpolitika 

 

A stabil finanszírozás biztosítása a nemzetiségi önkormányzatok, civil 

szervezetek, intézmények részére a nemzetiségi kulturális autonómia 

fenntartásáért, nemzetiségi köznevelési feladatok magas szintű ellátásáért. 

+     
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A nemzetiségek képviseleti rendszerének továbbfejlesztése, a közösségek 

érdekérvényesítő képességének növelése, az önkormányzati képviselők szakmai 

továbbképzése. 

   +  

 
A nemzetiségi oktatási rendszer áttekintése, a nemzetiségi nyelvű oktatás és a 

nyelvoktatás hatékonyságának és minőségének növelése. 
+     

 

A nemzetiségi hídszerep előnyeire építve, a szomszédos országokkal 

összehangolt gazdasági, oktatási és kulturális együttműködés élénkítése, 

támogatása. 

   +  

 
A felsőoktatási együttműködések, a közös kutatási és fejlesztési programok 

fejlesztése. 
   +  

 

A kulturális reprodukció elősegítéséért és a kulturális örökség megőrzéséért az 

identitásépítő, és -megőrző közösségi helyek, kezdeményezések, és a 

nemzetiségi médiaműhelyek támogatása. 

   +  

3.6.8. Civil szektor 

 

A civil társadalom forráshiányosságának oldása a humán (szociális, oktatási, 

kulturális, ifjúsági stb.) szolgáltatást nyújtó, helyi és társadalmi részvételt 

elősegítő, valamint a civil szervezetek fejlődéséhez szükséges szolgáltatásokat 

nyújtó szervezetek számára elérhető hazai és Európai Uniós források 

biztosításával. 

+     

 
A civil szektor gyenge érdekérvényesítő képességének és a gyakran nem 

elégséges részvételi folyamatok javítása. 
+     

 
A civil szervezetek közfeladatok ellátásában játszott szerepének erősítése a 

szabályozásbeli és finanszírozási működési garanciák megteremtésével. 
+     

 Önkéntesség támogatása, ösztönzése, megcélozva minden társadalmi csoportot. +     

 

Közösségi település- és térségfejlesztési kezdeményezések ösztönzése, 

erősítése, továbbá a helyi identitás és kultúra erősítése a civil szervezetek 

támogatásán keresztül. 

+     

 
Javítani szükséges a civil szervezetek működésének, valamint az állami 

támogatások felhasználásának átláthatóságát. 
+     

 
Szükséges a társadalmi tőke növelése, a helyi közösségek fejlesztése, a civil 

szervezetek megerősítése, az állampolgári aktivitás növelése. 
   +  

 
Szükséges a civil szolgáltató, demokráciafejlesztő szervezetek hatékony 

megerősítése. 
   +  

 
Programokat kell indítani az aktív állampolgárság fejlesztésére, a helyi, megyei 

és országos döntéshozatalban való társadalmi részvétel növelésére. 
   +  
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 Határon átnyúló kapcsolatok, civil együttműködések támogatása. +     

3.6.9. Egyházak szerepe 

 

Az egyházak által végzett karitatív, egészségügyi, mentálhigiénés, szociális, 

nevelési-oktatási, kulturális tevékenységek hangsúlyosabb támogatása, e 

tevékenységek korszerűsítésének, széleskörű társadalmi elfogadottságának és 

támogatásának javítása – digitális fejlesztések 

   +  

 
a környezeti fenntarthatóság, hatékonyság, gazdaságosság és a versenyképesség 

növelése az egyházi szektorban, 
+     

 az épített és a szellemi kulturális örökség védelme +     

 
a foglalkoztatási kapacitás, az aktivitás megerősítése, a gazdasági 

egyensúlytalanság csökkentése az egyházak segítsége által 
+     

 

az oktatás minőségének, hatékonyságának növelése, az esélyegyenlőség, a 

társadalmi kohézió erősítése, hátrányos helyzetűek integrációja, beilleszkedése 

az egyházi szektor hatékony részvételével. 

+     

 3.7 A jó állam: a szolgáltató állam és a biztonság megvalósításának szakpolitikai feladatai – közigazgatási prioritás 

3.7.1. Közigazgatás 

 

Eredményes, áttekinthető párhuzamosságoktól mentesített és egységes 

szervezeti működés megvalósítása megfelelő eszközpark biztosításával. A 

közigazgatás fizikai és informatikai működési feltételrendszerének biztosítása. 

+     

 
Teljes körű feladatkataszter kialakítása, a formai és tartalmi dereguláció 

megvalósítása, a stratégiai tervezés megújítása. 
+     

 
Belső eljárások megalapozása és racionalizálása, minőségi jogalkotás 

biztosítása, a visszacsatolás-monitoring-értékelés megvalósítása. 
+     

 
Ügyfélkapcsolatok javítása: ügyfélközpontú szolgáltatások kialakítása, 

kezdeményező kommunikáció, konzultációk megvalósítása. 
+     

 
A személyzeti igazgatás fejlesztése: megfelelő munkáltatói képességek 

kialakítása, alkalmazása, vezetői képességek fejlesztése. 
+     

 Vonzó életpálya biztosítása, a szakmai felkészültség javítása. +     

 

E-közigazgatási szolgáltatások körének bővítése, minőségének és 

elérhetőségének javítása. Nemzeti Egységes Kártya rendszer, egységes 

kormányzati dokumentum- és iratkezelési rendszer, elektronikus közigazgatási 

értekezlet szervezés kiépítése. 

+     

 
Az informatikai hálózat és a nagy kormányzati elszámoló rendszerek 

konszolidációja, hálózatbiztonság emelése, az összkormányzati elektronikus 
   +  



85 
 

OFTK prioritás / 

szakpolitikai terület 
OFTK szakpolitikai fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 

kapcsolódó 

intézkedés 

történt 2014-

2016 között 

Célzott 

intézkedés 

nem történt 

2014-2016 

között 

Más 

intézkedések 

részeként 

megvalósuló 

feladat 

A feladat 

megvalósulás

a 2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

azonosítás megteremtése. 

 
A kormányablakok hálózatának kiterjesztése és továbbfejlesztése, megvalósítva 

a többcsatornás, integrált, egyablakos ügyfélszolgálati rendszert. 
+     

 

Fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezetrendszerének fejlesztése, ennek 

részeként a járási hivatali rendszer továbbfejlesztése az állampolgárokhoz 

közeli, szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében. 

+     

 
A lakosság bizalmának visszaszerzése az emberközpontú ügyintézési rend 

kialakításával. 
+     

 

A kormányzati fejlesztéspolitikai kapacitások, a koordináció, az értékelés 

mechanizmusának erősítése a kormányzati stratégiák végrehajtásának 

sikeressége érdekében. 

+     

3.7.2. Társadalmi konzultáció 

 Sokoldalú konzultációs mechanizmus hosszú távú, eredményes működtetése. +     

 Hazai társadalmi párbeszéd új intézményrendszerének megszilárdítása. +     

 Stratégiai partnerekkel való hosszú távú kapcsolatok kiépítése. +     

 A hatékony konzultációt elősegítő jogszabályi környezet megteremtése. +     

 A fenntartható fejlődés és az aktív állampolgárság fórumainak működtetése.    +  

 Az konzultációk eredményeinek felhasználása. +     

 Elektronizált kapcsolattartás biztosítása. +     

3.7.3. Védelempolitika 

 
A vezetési rendszerek racionalizálása és a vezetéstámogató rendszerek 

fejlesztése 
+     

 
A harcászati-hadműveleti felderítő (ISTAR) képesség kialakítása, meglévő 

képességelemek fejlesztése 
+     

 A Magyar Honvédség árvízi beavatkozó képességének fejlesztése +     

 A Magyar Honvédség víztisztító képességének fejlesztése +     

 

A védelemi célú fejlesztések során a környezetvédelmi szempontok 

érvényesítése, a HM tárca vagyonkezelésébe tartozó objektumok, eszközök 

alternatív energia-, energiahatékonyság- és környezetvédelem centrikus 

fejlesztése 

+     
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A gyorsreagálású és légi szállítású képesség megteremtése, beleértve a 

különleges műveleti képesség további fejlesztését 
+     

 
A Honvédelmi Minisztérium költségvetési támogatásának GDP részarányos 

emelése 
+     

 

A tervezési időszak alatt, a honvédség szerves részeként létre kell hozni az 

Önkéntes Tartalékos Rendszert, melynek célja a széles társadalmi rétegek 

bevonásával erősíteni a haza védelmét, a honvédelem ügyét 

+     

 

Az új beszerzések során a korszerűség, a hosszabb távú rendszerben-

tarthatóság, az élettartamköltségek, a szállíthatóság, a védettség, a szövetségi 

kompatibilitás, valamint a környezet és a természet védelmének szempontjait 

előnyben kell részesíteni 

+    
Ezen fejlesztéspolitikai 

cél elérése folyamatos. 

 

Folytatni kell a honvédség kiemelt fejlesztési programjait, a gépjármű-

beszerzési és Gripen-programokat. A HADIK  terven keresztül, ésszerű 

ráfordítások és megtérülések figyelembevételével erősíteni kell a hazai 

honvédelmi feladatok anyagi technikai biztosítását, a magyar hadiipar 

fejlődésének lehetőségét és ezen keresztül a hazai munkahelyteremtést 

+     

3.7.4 Településfejlesztés, építésügy 

 Egészséges, biztonságos, a település és régió építészeti és táji értékeit hordozó, 

fenntartható, energiatakarékos és energiatudatos épített környezet 

követelményrendszerének kialakítása. 

+    

 

 A fejlesztések előkészítésének, a tervezés stratégiai szerepének növelése a 

közpénzekből történő beruházásoknál. Egyszerű, átlátható, gazdaságos, magas 

minőséget eredményező építési folyamatok kialakítása. 

+    

 

 Részvétel a településfejlesztési célú közfoglalkoztatási munkaprogramok 

kialakításában. 
   + 

 

 Integrált, innovatív, ugyanakkor kulturális érték alapú városrehabilitáció.    +  

 A települési táj, a beépített területek, a burkolt felületek növekedésének 

lassítása (a természetközeli területek és a zöldfelületek terhére a jellemzően 

beépített területek (települési táj), valamint azon belül különösen – az ökológiai, 

mikroklimatikus és környezet-egészségügyi szempontból egyaránt kedvezőtlen 

– burkolt felületek növekedésének lassítása, ésszerű szinten tartása) 

+    

 

 Előrelátó, tudatos településfejlesztési tervezés támogatása a társadalmi - +     
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gazdasági - környezeti szempontok figyelembevételével. 

 A területfejlesztés és-rendezés, valamint a településfejlesztés és-rendezés 

szakmai és hierarchikus rendszerének jogszabályi harmonizációja (beleértve a 

régiós, megyei és kistérségi szinteket is), valamint az egyes munkarészek 

elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultság jogszabályi pontosítása. 

+    

 

 Útmutatók megjelentetése, szakmai anyagok elkészítése, a legjobb gyakorlatok 

felkutatása, képzések, workshop-ok, rendezvények szervezése az érintettek 

(főként települési önkormányzatok) részére. 

+    

 

 Zöldfelületek ökológiai és használati értékének növelése, zöldterületek növelése 

és minőségének javítása. 
   + 

 

       

       

 3.8 A stratégiai erőforrások megőrzésének, fenntartható használatának szakpolitikai feladatai - környezetvédelmi prioritás 

3.8.1 Környezetvédelem, természetvédelem, vízgazdálkodás 

 

A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése a környezeti 

nevelés, szemléletformálás, a fenntartható termelési eljárások és fogyasztási 

szokások, illetve a környezeti információkat biztosító rendszerek támogatásával. 
+     

 

A gazdasági-társadalmi folyamatok térbeli szervezése során a környezet eltartó- 

és tűrőképességével, a táj terhelhetőségével való összhang biztosítása, a 

természeti erőforrások értékvédelme, degradációjának megelőzése.  

+     

 A környezetbiztonság növelése, veszélyeztetés megelőzése. +     

 A környezetvédelmi informatikai és monitoring rendszerek fejlesztése. +     

 
A lakosság egészségét károsító folyamatok fékezése, visszafordítása, a 

környezeti eredetű betegségteher mérséklése. 
+     

 
A környezet-egészségügy felkészültségének javítása, a globális környezeti 

változásokból eredő problémák megfelelő kezelése. 
+     

 
A táji sokféleség kataszterszintű nyilvántartása (a tájak számbavétele, a tájakra 

gyakorolt hatások elemzése, a tájak állapotának monitoringja, a változások 
+     
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megvalósulás

a 2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

nyomon követése). 

 Az egyedi tájértékek és a kedvező tájkarakter-elemek megőrzése. +     

 A természetes és természetközeli élőhelyek megőrzése. +     

 Idegenhonos inváziós fajok terjedésének visszaszorítása. +     

 Zöldfelületek ökológiai értékének növelése. +     

 

A településfejlesztés tudatosabbá tétele, a fejlesztés és a rendezés során a 

fenntarthatósági szempontok hatékonyabb érvényesítése, a települési értékek 

megőrzése, erősítése, azokon alapuló fejlesztések. 

+     

 

Az épített környezet és a zöldfelületi rendszer védelme, fenntartható, érték 

alapú hasznosítása, a települések harmonikusabb tájba illesztése. Támogatni 

szükséges a szélsőséges hatásokat kiegyenlítő zöldfelületi rendszerrel bíró 

városszerkezetek létrejöttét. 

+     

 
A mobilitás feltételeinek légszennyezés- és zajterhelés-csökkentő módon 

történő biztosítása. 
+     

 Zajterhelés csökkentése, a zajvédelmi intézkedések támogatása. +     

 

A levegőminőség javítása a kibocsátások csökkentése révén (pl. technológia-

fejlesztéssel), helyi légszennyezés csökkentése a kibocsátó források helyének 

gondos megválasztásával (lehetőleg már a területrendezés tervezése folyamán).  

+     

 
Ágazatközi intézkedések, törvényi előírások fokozottabb betartatása a kisméretű 

szálló por (PM2,5, PM10) csökkentése érdekében. 
+     

 

Belső téri levegőminőség javítása az újonnan épülő épületek megfelelő beltéri 

levegőminőségét biztosító minimum követelmények megfogalmazásával 

(építőanyagok, berendezési tárgyak, légtechnikai megoldások) illetve a lakosság 

figyelemfelkeltésével. 

   +  

 
A termőhelyi adottságokra és a saját biológiai alapokra építő területhasználat, 

termelési szerkezet és agrotechnika kialakítása.  +     

 

Magasabb hozzáadott értéket előállító és nagyobb foglalkoztatást biztosító 

ágazatokra épülő termelési szerkezet kialakítása.   +  

A gazdaságfejlesztési 

intézkedések 

támogatják a 
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OFTK prioritás / 

szakpolitikai terület 
OFTK szakpolitikai fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 

kapcsolódó 

intézkedés 

történt 2014-

2016 között 

Célzott 

intézkedés 

nem történt 

2014-2016 

között 

Más 

intézkedések 

részeként 

megvalósuló 

feladat 

A feladat 

megvalósulás

a 2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

megvalósulást. 

 
Több lábon álló és GMO-mentes gazdálkodás erősítése, az ökológiai 

gazdálkodás elterjesztése. +     

 
Talajaink mennyiségi és minőségi védelme, a talajok termőképességének 

megőrzése, szervesanyag-gazdálkodás, tápanyag utánpótlás. +     

 

Szükséges átalakítani a mezőgazdaság támogatási rendszerét, így szűkíteni kell 

azon tevékenységek körét, csökkenteni-megszüntetni támogatásukat, amelyek 

veszélyeztetik a diverzitást, és az erőforrásokat (termőtalaj, víz) nem a 

megújulás mértékén használják.  

  +  

A mezőgazdaság 

fejlesztési intézkedései 

támogatják a 

megvalósulást. 

 

Területhasználati funkciók területi igényeinek minél kisebb termőfelület 

kieséssel járó harmonikus összehangolása, az agroökológiai adottságokhoz 

igazodó földhasználat, a barna mezős beruházások szorgalmazása, az épített 

örökség védelme, műemléki érték alapú hasznosítása, fejlesztése.   +  

A gazdaságfejlesztés, 

mezőgazdaság, 

építésügy, 

örökségvédelem 

fejlesztési intézkedései 

támogatják a 

megvalósulást. 

 
Ésszerű ásványvagyon gazdálkodás megteremtése, a gazdaságosan kitermelhető 

ásványi nyersanyagok tervszerű és környezetkímélő kiaknázása és hasznosítása. +     

 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése. +     

 Az évente képződő hulladék mennyisége folyamatosan csökkenjen. +     

 

A képződő hulladék hasznosulása növekedjen, az újrafelhasználási célú 

hasznosítás részarányával együtt. A szelektív hulladékgyűjtés arányának és 

kiterjesztésének növelése. 
+     

 

A maradék hulladék ártalmatlanításához szükséges kapacitások – egyes 

speciális technológiát igénylő hulladékok kivételével – az ország határain belül 

álljanak rendelkezésre. 
+     

 A csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése. +     

 

A hulladék- és üvegházgáz-kibocsátás csökkentése során kulcsfontosságú az 

ipari szimbiózis lehetőségeinek feltárása és támogatása. Ez azt jelenti, hogy az 

egyik folyamat mellékterméke a másik folyamat alapanyaga, vagy 

energiaszolgáltatója lehet, így csökkentve az energiaigényt, a hulladék- és 

+     
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OFTK prioritás / 

szakpolitikai terület 
OFTK szakpolitikai fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 

kapcsolódó 

intézkedés 

történt 2014-

2016 között 

Célzott 

intézkedés 

nem történt 

2014-2016 

között 

Más 

intézkedések 

részeként 

megvalósuló 

feladat 

A feladat 

megvalósulás

a 2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

melléktermék-képzést. Mindez nem csökkenti közvetlenül az ÜHG-kibocsátást, 

de nemzetgazdasági szinten nagyobb termelési értéket eredményez nem, vagy 

alig növekvő kibocsátás mellett, így a kevésbé hatékony technológiák szerepe, 

termelése csökkenthető. 

 

A bekövetkezett katasztrófák következményeinek hatékony enyhítése, 

elhárítása, a veszélyes anyagok káros hatásainak kezelése, a sugárbiztonság 

megteremtése, kármentesítés. 
+     

 
Vállalkozások környezettechnológiai és környezeti innovációs tevékenységének 

és környezetközpontú fejlesztéseinek támogatása. +     

 

A határokon átnyúló környezetvédelmi problémák esetében ösztönözni 

szükséges a tematikus határon átnyúló együttműködések alkalmazását. 

  +  

Támogatják és jelentős 

mértékben lefedik a 

3.1.3.8 Határmenti és 

határon átnyúló 

fejlesztések fejezetben 

bemutatott fejlesztések. 

 
A biológiai és táji sokféleség megőrzésének és helyreállításának elősegítése a 

védett természeti területeken belül és kívül. +     

 
A biológiai és táji sokféleség fenntartható használata, ex-situ védelmének 

megerősítése (génbank). +     

 
A biológiai és táji sokféleség megőrzése, mint prioritás beépítése a különböző 

hazai politikákba, tervekbe és programokba. +     

 
A közbeszerzési eljárások elbírálásánál nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak 

a környezettudatos, szennyezés megelőzési technológiák és szolgáltatások. +     

3.8.2 Klímapolitika és energiabiztonság 

 Az egyik kiemelt, elsődleges feladat az energiahatékonyság támogatása. +     

 Folytatni szükséges a megújuló energiaforrások mennyiségi és szerkezeti 

felmérését, meg kell tervezni az alkalmazás menetrendjét, kapcsolódva a 

környezetvédelmi és az agrárfejlesztési elképzelésekhez – a szociálpolitikai, a 

foglalkoztatáspolitikai és a vidékfejlesztési szempontok figyelembevételével. 

+     
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OFTK prioritás / 

szakpolitikai terület 
OFTK szakpolitikai fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 

kapcsolódó 

intézkedés 

történt 2014-

2016 között 

Célzott 

intézkedés 

nem történt 

2014-2016 

között 

Más 

intézkedések 

részeként 

megvalósuló 

feladat 

A feladat 

megvalósulás

a 2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

 Támogatni, ösztönözni kell az energiaszövetkezeteket, társulásokat, amelyek az 

alternatív energiaforrások felhasználására, a helyi okos hálózatok kiépítésére és 

ezek integrálására irányulnak. 

+     

 Az energetikai célú növénytermesztés, a mezőgazdasági melléktermékek 

energetikai célú felhasználása, az erdei biomasszában lévő lehetőségek további 

kiaknázása hangsúlyos irány lehet, főleg a foglalkoztatás növelése érdekében, 

különösképpen a hátrányos helyzetű vidéki társadalmi csoportok számára. 

Mindez azonban nem szoríthatja háttérbe az élelmiszertermelést, nem veheti át 

az erdőgazdálkodás területeit, illetve kulcsfontosságú, hogy ne alakuljanak ki 

monokultúrás térségek.  

+     

 Továbbra is támogatni szükséges a lakás- és házfelújítási programokat az 

energiahatékonyság, energia-megtakarítás fokozása érdekében. Támogatni 

szükséges az elavult ivóvízhálózat felújítására vonatkozó lakás- és házfelújítási 

programokat.  

+     

 A költség-optimalizált intézkedések érdekében szükséges a helyettesítő új 

építést a korszerűsítés-felújítás fogalomkörébe vonni, hiszen esetenként nem a 

felújítás, hanem a helyettesítő új építés a gazdaságos és tartós minőséget hozó 

megoldás. 

   +  

 Támogatni szükséges a távhő rendszerek korszerűsítését, bővítését, újak 

építését. 

+     

 Középületek energetikai célú felmérése, megtervezése, felújítása, ami az 

energia-hatékonyság növelése mellett munkahelyeket is teremtene. 

+     

 A természetközeli területek és a zöldfelületek terhére a jellemzően beépített 

területek (települési táj), valamint azon belül a burkolt felületek növekedésének 

lassítása, ésszerű szinten tartása. 

+     

 Az éghajlatváltozás, a kedvezőtlen ökológiai és társadalmi-gazdasági hatások 

elleni védekezés az alkalmazkodóképesség javításával. 

+     

 Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése a szabad talajfelszín és 

növényborítottság növelésével. 

+     

 Erdőgazdálkodási fejlesztés az erdőterületek, erdei vízgyűjtők vízrendezésével, 

az erdők vízvisszatartó képességének javításával. 

+     
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OFTK prioritás / 

szakpolitikai terület 
OFTK szakpolitikai fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 

kapcsolódó 

intézkedés 

történt 2014-

2016 között 

Célzott 

intézkedés 

nem történt 

2014-2016 

között 

Más 

intézkedések 

részeként 

megvalósuló 

feladat 

A feladat 

megvalósulás

a 2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

 A klímapolitikát és az energiabiztonságot regionális szinten koordináló 

szervezet létrehozása. 

+     

 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kockázat-megelőzés és kezelés. +     

 Szükséges a lakosság energiatudatosságának növelése, a lakossági 

energiatakarékos beruházások kivitelezésének támogatása. 

+     

3.8.3 Katasztrófavédelem 

 Az emberi élet és vagyoni értékek magas szintű védelmét biztosító 

katasztrófavédelmi rendszer és szervezet, egységes és hatékony szabályozás 

létrehozása. 

+     

 Iparbiztonsági szupervizori jellegű főhatóság kiépülése, működtetése. +     

 A Kárpát-medence teljes vízgyűjtő területén egységes, a jellemző katasztrófa 

kockázat típusokat kezelő korai előrejelző és riasztó rendszer létrehozása. 

+     

 A polgári védelem területén valós kockázatbecslésen alapuló veszély-elhárítási 

tervezés és felkészülés elérése. 

+     

 Önkéntes mentőszervezetek és a hivatásos szervek közötti hatékony 

együttműködés biztosítása, a tapasztalatok hasznosítása. 

+     

 A katasztrófavédelem a területrendezési és fejlesztési tervezésben történő aktív 

részvételt célozza meg. 

+     

 A katasztrófavédelem egységes képzési kötelezettségeinek eleget tevő korszerű 

oktatóbázisának kialakítása. 

+     

 A katasztrófavédelem tűzoltásra és műszaki mentésre specializált 

gépjárműállományának strukturális átalakítása, a beavatkozó képesség 

költséghatékony és magas szinten tartása. 

+     

 Az ország teljes területi lefedettségét biztosító környezettudatos és 

energiatakarékos laktanya- és egyéb a munkakörülményeket javító beruházások 

végrehajtása. 

+     
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OFTK prioritás / 

szakpolitikai terület 
OFTK szakpolitikai fejlesztéspolitikai feladat 

Célzott, 

illetve 

kapcsolódó 

intézkedés 

történt 2014-

2016 között 

Célzott 

intézkedés 

nem történt 

2014-2016 

között 

Más 

intézkedések 

részeként 

megvalósuló 

feladat 

A feladat 

megvalósulás

a 2016 után 

tervezett 

Megjegyzés 

 Országos, egységes logisztikai rendszer kiépítése és feltöltése. +     

 Veszélyes ipari üzemek működését, a veszélyes áruszállítás nyomon követését 

folyamatosan monitorozó, az ország teljes lefedettségét biztosító rendszerek 

kiépítése. 

+     

 Polgárvédelmi szervezetek (egységek és szak-alegységek) fejlesztése. +     
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6. táblázat: Az OFTK célok és a megyei, fővárosi és kiemelt térségi területfejlesztési koncepciók tematikus kapcsolódása 

Megyei, fővárosi és kiemelt 

térségi területfejlesztési 

koncepciók 

I. Értékteremtő, 

foglalkoztatást 

biztosító gazdasági 

fejlődés 

II. Népesedési fordulat, egészséges és 

megújuló társadalom 

III. Természeti 

erőforrásaink 

fenntartható használata, 

értékeink megőrzése és 

környezetünk védelme 

IV. Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet 
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Bács-Kiskun megyei 

területfejlesztési koncepció 
+ + + + + + + + + + + + + 

Baranya megyei 

területfejlesztési koncepció 
+ + + + + + + + + +  + + 

Békés megyei 

területfejlesztési koncepció 
+ + + + + + + + + + + + + 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Csongrád megyei 

területfejlesztési koncepció 
+ + + + +  + + + +  + + 

Budapest területfejlesztési 

koncepciója 
+  + + + + + + +  + + + 

Csongrád megyei 

területfejlesztési koncepció 
+ + + + +  + + + + + + + 

Fejér megyei 

területfejlesztési koncepció 
+ + + + + + + + + + + +  

Győr-Moson-Sopron megyei 

területfejlesztési koncepció 
+ + + + + + + + + + + + + 

Hajdú-Bihar megyei 

területfejlesztési koncepció 
+ + + + + + + + + + + + + 

Heves megyei 

területfejlesztési koncepció 
+ + + + +  +  + +  + + 

Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei területfejlesztési 

koncepció 
+ + + + + + + + + + + + + 
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Megyei, fővárosi és kiemelt 

térségi területfejlesztési 

koncepciók 

I. Értékteremtő, 

foglalkoztatást 

biztosító gazdasági 

fejlődés 

II. Népesedési fordulat, egészséges és 

megújuló társadalom 

III. Természeti 

erőforrásaink 

fenntartható használata, 

értékeink megőrzése és 

környezetünk védelme 

IV. Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet 
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Komárom-Esztergom megyei 

területfejlesztési koncepció 
+ + + + +  + + + + + + + 

Nógrád megyei 

területfejlesztési koncepció 
+ + + + + + +  + +  + + 

Pest megyei területfejlesztési 

koncepció 
+ + + + + + + + + + + + + 

Somogy megyei 

területfejlesztési koncepció 
+ + + + + + +  + + + + + 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei területfejlesztési 

koncepció 
+ + + + +  + + + +  + + 

Tolna megyei 

területfejlesztési koncepció 
+ + + + + + +  + + + + + 
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+ + + + +  + + + + + + + 
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+ + + + + + + + + + + + + 
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+ + + + + + + + + + + + + 
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koncepció 
+  +    +    +   

Tokaji borvidék 

területfejlesztési koncepció 

(tervezet) 

+ + + + +  +   + + + + 
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7. táblázat: Az OFTK középtávú prioritások és megyei, fővárosi és kiemelt térségi területfejlesztési programok és integrált területi programok kapcsolódása 

Megyei, fővárosi és kiemelt 

térségi területfejlesztési 

programok és integrált 

területi programok 

1. Patrióta gazdaság, kis- és 

középvállalati bázison, 

nagyvállalati partnerségben 

2. Fordulat a 

teljes 

foglalkoztatottság 

és a tudásalapú 

társadalom felé 

3. Útban az erőforrás- és 

energia-hatékonyság, 

illetve az energia-

függetlenség felé 

4. Népesedési és 

közösségi fordulat 

5. Területi integráció, térségi és helyi 

fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 
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Bács-Kiskun megye 

Területfejlesztési program + + + + + + + + + + + +  + 

Integrált területi program + + + +  + + + + + + +   

Baranya megye 

Területfejlesztési program + + + + + + + + + + +   + 

Integrált területi program + + +  + + + + +  + +  + 

Békés megye 

Területfejlesztési program + + + + + + + + + + + +  + 

Integrált területi program + +  + + +   + + + +   

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Területfejlesztési program + + + + + + + + +  + +  + 
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Megyei, fővárosi és kiemelt 

térségi területfejlesztési 

programok és integrált 

területi programok 

1. Patrióta gazdaság, kis- és 

középvállalati bázison, 

nagyvállalati partnerségben 

2. Fordulat a 

teljes 

foglalkoztatottság 

és a tudásalapú 

társadalom felé 

3. Útban az erőforrás- és 

energia-hatékonyság, 

illetve az energia-

függetlenség felé 

4. Népesedési és 

közösségi fordulat 

5. Területi integráció, térségi és helyi 

fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 
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Integrált területi program + +  + + + + + +  +    

Budapest  

Területfejlesztési program + +  + + + + + + + +  + + 

Integrált területi program  +  +  +  + +  +  +  

Csongrád megye 

Területfejlesztési program + + + + + + + + +  + +  + 

Integrált területi program + + + + + + + + +  + +   

Fejér megye 

Területfejlesztési program + + + + + + + +   + +  + 

Integrált területi program  + + +  + + + +  + +  + 

Győr-Moson-Sopron megye 

Területfejlesztési program + + + + + + + + + + + +   



98 
 

Megyei, fővárosi és kiemelt 

térségi területfejlesztési 

programok és integrált 

területi programok 

1. Patrióta gazdaság, kis- és 

középvállalati bázison, 

nagyvállalati partnerségben 

2. Fordulat a 

teljes 

foglalkoztatottság 

és a tudásalapú 

társadalom felé 

3. Útban az erőforrás- és 

energia-hatékonyság, 

illetve az energia-

függetlenség felé 

4. Népesedési és 

közösségi fordulat 

5. Területi integráció, térségi és helyi 

fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 
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Integrált területi program + + + + + + + + + + + +   

Hajdú-Bihar megye 

Területfejlesztési program + + + + + + + + + + + +  + 

Integrált területi program + + + + + + + + + + + +   

Heves megye 

Területfejlesztési program + + + + + + + + + + + +   

Integrált területi program + + + + + + + + + + + +   

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Területfejlesztési program + + + + + + + + + + + + + + 

Integrált területi program + +  +  + + + +  + +   

Komárom-Esztergom megye 

Területfejlesztési program + + + + + + + + + + + +  + 
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Megyei, fővárosi és kiemelt 

térségi területfejlesztési 

programok és integrált 

területi programok 

1. Patrióta gazdaság, kis- és 

középvállalati bázison, 

nagyvállalati partnerségben 

2. Fordulat a 

teljes 

foglalkoztatottság 

és a tudásalapú 

társadalom felé 

3. Útban az erőforrás- és 

energia-hatékonyság, 

illetve az energia-

függetlenség felé 

4. Népesedési és 

közösségi fordulat 

5. Területi integráció, térségi és helyi 

fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 
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Integrált területi program + + + + + + + + +  + +   

Nógrád megye 

Területfejlesztési program + + + + + + + + +  + +   

Integrált területi program +   + + +  + + + + +   

Pest megye 

Területfejlesztési program + + + + + + + + + + + + + + 

Integrált területi program + +  +  +  + +  +  +  

Somogy megye 

Területfejlesztési program + + + + + + + + +  + +   

Integrált területi program + + + + + + + + +  + +   

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Területfejlesztési program + + + + + + + +   + +  + 
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Megyei, fővárosi és kiemelt 

térségi területfejlesztési 

programok és integrált 

területi programok 

1. Patrióta gazdaság, kis- és 

középvállalati bázison, 

nagyvállalati partnerségben 

2. Fordulat a 

teljes 

foglalkoztatottság 

és a tudásalapú 

társadalom felé 

3. Útban az erőforrás- és 

energia-hatékonyság, 

illetve az energia-

függetlenség felé 

4. Népesedési és 

közösségi fordulat 

5. Területi integráció, térségi és helyi 

fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 

In
n

o
v

at
ív

 g
az

d
as

ág
fe

jl
es

zt
és

, 
k

is
- 

és
 k

ö
zé

p
v

ál
la

lk
o

zá
so

k
, 

st
ra

té
g
ia

i 

ág
az

at
o

k
, 
v

er
se

n
y

k
ép

es
sé

g
 

E
lé

rh
et

ő
sé

g
, 

m
eg

ú
ju

ló
 k

ö
zö

ss
ég

i 

k
ö

zl
ek

ed
és

 é
s 

tr
an

zi
tg

az
d
as

ág
 

É
le

tk
ép

es
 v

id
ék

, 
b

ő
v
ü

lő
 a

g
rá

r-
 é

s 

él
el

m
is

ze
r-

g
az

d
as

ág
, 

h
al

ás
za

t 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 n

ö
v

el
és

e 

T
u

d
ás

al
ap

ú
 t

ár
sa

d
al

o
m

 

m
eg

al
ap

o
zá

sa
 

E
n

er
g

ia
-h

at
ék

o
n
y

sá
g

, 
fe

n
n

ta
rt

h
at

ó
 

er
ő

fo
rr

ás
-g

az
d

ál
k
o

d
ás

, 
v

éd
el

em
 

K
lí

m
a-

 é
s 

k
ö

rn
y

ez
et

v
éd

el
em

 

B
ef

o
g

ad
ó

 é
s 

g
y

ar
ap

o
d

ó
 

tá
rs

ad
al

o
m

 

A
 g

y
er

m
ek

v
ál

la
lá

s 
ö

sz
tö

n
zé

se
, 

a 

n
ép

es
ed

és
i 

k
ih

ív
ás

o
k

 k
ez

el
és

e
 

H
at

ék
o

n
y

 v
ég

re
h

aj
tá

s,
 j

ó
 á

ll
am

 

T
er

ü
le

ti
 i

n
te

g
rá

ci
ó

 (
fe

lz
ár

k
ó

zá
s)

, 

te
rü

le
tf

ej
le

sz
té

s,
 v

ár
o

sf
ej

le
sz

té
s 

V
id

ék
i 

té
rs

ég
ek

, 
v

id
ék

i 
g

az
d

as
ág

 

és
 k

ö
zö

ss
ég

ek
 

B
u

d
ap

es
t 

és
 t

ér
sé

g
e 

fe
jl

es
zt

és
e

 

K
ár

p
át

-m
ed

en
ce

i,
 D

u
n

a
-m

en
ti

 

n
em

ze
ti

 é
s 

eu
ró

p
ai

 t
er

ü
le

ti
 

eg
y

ü
tt

m
ű
k

ö
d

és
 

Integrált területi program + +  +  + + + + + + +   

Tolna megye 

Területfejlesztési program + +  + + + + + + + + +   

Integrált területi program + +  +  + + + +  +    

Vas megye 

Területfejlesztési program + + + + + +  + + + + +   

Integrált területi program + + + + + +  + + + + +   

Veszprém megye 

Területfejlesztési program + + + + + + + + +  + +   

Integrált területi program + + + + + + + + +  + +   

Zala megye 

Területfejlesztési program + + + + + + + + + + + +  + 
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Megyei, fővárosi és kiemelt 

térségi területfejlesztési 

programok és integrált 

területi programok 

1. Patrióta gazdaság, kis- és 

középvállalati bázison, 

nagyvállalati partnerségben 

2. Fordulat a 

teljes 

foglalkoztatottság 

és a tudásalapú 

társadalom felé 

3. Útban az erőforrás- és 

energia-hatékonyság, 

illetve az energia-

függetlenség felé 

4. Népesedési és 

közösségi fordulat 

5. Területi integráció, térségi és helyi 

fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 
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Integrált területi program + + + + + + + + + + + +  + 

Balaton kiemelt térség 

Területfejlesztési program + +  + +  +    +    

Tokaj Borvidék kiemelt térség 

Területfejlesztési program 

(tervezet) 
+ + + + + + + + +  + +  + 

 

 


