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1.

Tervezési keretek (2014-2020)
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OFTK helye, szerepe a tervezésben

EU FORRÁSOK TERVEZÉSE 2014-20

OFTK

Partnerségi Megállapodás

Operatív Programok

HAZAI ÁGAZATI

FORRÁSOK TERVEZÉSE

DECENTRALIZÁLT TERÜLETI

TERVEZÉS (megyei, 

nagyvárosi)



5

Megyei, 
várostérségii
Integrált 
Programok

OFTK

Nemzeti és 
ágazati Integrált 
Programok
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Tapasztalatok 2004-2013

• Fejlesztéspolitika önálló közpolitikai szektor

• A verseny alapú forrásallokáció kudarca

• Gazdaszerep a fejlesztésekben

• Nemzeti stratégia hiánya

Integrált tervezett fejlesztések
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EURÓPA 2020 
intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés stratégiája

1. K+F+I

2. IKT infrastruktúra és hozzáférés

3. KKV versenyképesség

4. Alacsony szénkibocsátású gazdaság

5. Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás

6. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság

7. Fenntartható közlekedés

8. Foglalkoztatás és munkavállalói mobilitás

9. Társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem

10. Oktatás,egész életen át tartó tanulás

11. Intézményi kapacitások  és közigazgatás hatékonyságának növelése

Tematikus célkitűzések

Partnerségi 
megállapodás
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2.

Az országos területi stratégia
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Kihívások: főbb gazdasági kihívások és lehetőségek
• Globális kihívások: átalakuló globális gazdasági erőegyensúly, adósságválság, új 
kapcsolatrendszerek.
• Nyitott gazdaságunk és energiastruktúránk erős nemzetközi kitettséget, 

sérülékenységet eredményez.
• Duális gazdaságunk felértékeli a hazai kis- és középvállalkozásokat.
• A foglalkoztatás alacsony szintje visszaveti a gazdaságot.
• Feldolgozóiparunk a gazdaság húzóágazata, az infokommunikáció itthon is 
meghatározó ágazat lett.
• Az élelmiszerellátás globális felértékelődése, és a biztonságos hazai 
élelmiszerellátás 

iránti fokozódó igény felértékeli agrár- és élelmiszergazdaságunkat.
• Kutatás-fejlesztés, innováció a jövőnk záloga .
• Mobilitás és elérhetőség kulcs szerepet játszhatna a gazdasági növekedésben
• Stb.
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Kihívások: gazdaság
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Kihívások: 
gazdaság
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Kihívások: társadalmi kihívások és lehetőségek
• Gyarapodó emberiség, csökkenő magyarság, öregedő Európa.

• A népességcsökkenés veszélyeztet.

• Egészségi állapotunk kedvezőtlen.

• A társadalmi bizalom és a közösségi felelősségvállalás gyenge

• Migráció: a magyar agyelszívás veszélye, területileg koncentrálódó magyarság.

• A tudás megújulását több tényező nehezíti.

• Az oktatási és egészségügyi ellátórendszer megújításra szorul.

• Egyedi, jelentős értéket hordozó kulturális örökségünk fontos érték.

• A közszféra hatékonyságának javítása jelentős hozzáadott értéket adhat.

• Társadalmi értékeink potenciális erőforrásunk, 
a nemzeti összetartozás lehet az egy integráló erő.
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Kihívások: öregedő és fogyó 
Európa és Magyarország
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Demográfiai prognózis (2010-2021) 

Kihívások: népességfogyás
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Születések száma: enyhe, 
de egyértelmű növekedés az elmúlt évben

Szülőképes korú nők 
számának drasztikus lecsökkenése
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Rokkantsági nyugdíjban részesülők száma (2010)



17

Egy társadalmi erőforrás térszerkezeti integrálódásunkban
Nemzetiségek a Kárpát-medencében
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Kihívások: környezet
• Az erőforrások fenntarthatatlan használata,  energiahatékonyság gyenge 
kikerülés nemzeti tulajdonból.
• Klímaváltozás, szárazodás, aszály, öntözés, áradások.
• A fokozódik a beépítés, mezőgazdaság kiszorul.
• Lakosság növekvő környezetterhelése, pazarló fogyasztói szokások beleértve 
az energiapazarlást is.
• Felszín alatti vízkészletünk kiemelkedő jelentőségű, különösen a termálvizek 

tekintetében.
• Az ország területének nagy részét mezőgazdasági termelésre alkalmas talaj fedi, 

melynek állapota kedvező. 
• A gyors ütemben fejlődő környezeti infrastruktúra és a csökkenő ipari 

környezetterhelés következtében a környezeti állapot összességében javul.
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Kihívások: területi kihívások és lehetőségek
• Területi egyenlőtlenségek továbbra is jelentősek és nem csökkennek.

• Duális térszerkezet, Budapest dominanciája nem gyengült

• Térszerkezetünk, területhasználatunk és térszervezésünk nem támogatja a gazdasági
fejlődést .

• Az ország geopolitikai helyzete kedvező, közlekedési hálózatok csomópontja.

• Budapest makroregionális szinten jelentős városunk.

• A Balaton nemzetközi jelentőségű
rekreációs térségünk.

• Vidéki térségeink értékeik alapján
felértékelődnek.
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KÖRNYEZET
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Kihívások: növekvő területi egyenlőtlenségek
A GDP megyék szintjén mért területi egyenlőtlenségének alakulása (1995-2008)

(Hoover index)
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Országos 
Fejlesztési 

és 
Területfejlesztési 

Koncepció
(CÉLRENDSZER)
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Külső és belső nagyvárosi gyűrűnk a decentralizáció
szolgálatában
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Budapest Közép-Európa vonzó központja: 
A gazdasági régió csapágy modellje



25

Budapest Közép-Európa vonzó központja: 
A gazdasági régió csapágy modellje

Csapágyvárosok Budapest körül:
• Potenciális „MEGA” térség
• Elengedhetetlen a közlekedési kapcsolatok 

javítása a gyűrűn kívül és belül.
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Munkaerő-piaci vonzáskörzetek

Munkahelyek száma

Napi ingázók száma

A foglalkoztatás központjai és vonzáskörzeteik

Célok: foglalkoztatás növelése
Város-vidék kapcsolatok erősítése
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Leszakadt térségek újra az ország társadalmi-
gazdasági vérkeringésében 

Természeti erőforrásokra alapozott növekedés övezetei:
víz, termőföld, ásványkincs, táji érték
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Területi célok: fejlődési pólusok tengelyek és erősítendő 
közlekedési kapcsolatok
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Adottság
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31
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Harmonikus agglomeráció, fenntartható városi mobilitás



33

Társadalmi-gazdasági  szempontból leszakadó települé sek

Jelmagyarázat

társadalmi-gazdasági szempontból  elmaradot t (2006) 
és egyben önhibáján kívül  hátrányos helyzetű település (2005)

Külso, belso perifériák

Leszakadt térségek újra az ország társadalmi-gazdasági 
vérkeringésében: perifériák reintegrálása
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Leszakadt térségek újra az ország társadalmi-gazdasági 
vérkeringésében - perifériák reintegrálása
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Vidéki térségek értékalapú megújítása 
Átfogó vidékpolitikai célkitűzések
• Város-vidék kapcsolatok a kölcsönös 

együttműködésre, előnyökre alapozva.
• Vidéki települések, falvak, tanyák 

fejlesztése, gazdasági létalapjuk 
megerősítése.

• Vidéki gazdaság, kiemelten az agrár- és 
élelmiszergazdaság helyi 
gazdaságfejlesztésbe illeszkedő 
fejlesztése, erősítése, foglalkoztatási 
szerepének növelése, helyi 
gazdaságfejlesztése.

• A vidéki munkaerő, különösen az 
értelmiség megmaradásának és 
megtelepedésének támogatása.

Helyi 
termékfejlesztés

Gazdasági 
együttm űködések

fejlesztése

Önkormányzat
gazdasági 

tevékenységei

Szociális gazdaság 
kiépítése, fejlesztése

Helyi 
vállalkozásfejlesztés, 
beruházás-ösztönzés

Pénzügyi jelleg ű 
intézkedések

Helyi
(termékek) 

értékesítés, 
promóció

Szemlélet-
formálás

Helyi 
közösség-
fejlesztés

Helyi gazdaság

Helyi gazdaság
élénkítését
szolgáló

szakképzés
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Területi cél: A régi – új területi középszint: 
a megye
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Úton a megvalósítás felé

4.
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A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása

A foglalkoztatás növelése

Az energia- és erőforrás hatékonyság növelése

Társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése és Jó Állam

A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása

Partnerségi Megállapodás – Nemzeti Fejlesztési Prioritások
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2007-2013 2014-2020

Prioritás 16% 
gazdaságfejlesztésre

60% gazdaságfejlesztésre
40% humánerőforrás, infrastruktúra, 
környezetvédelem és energiahatékonyság

Intézmény Központosított (NFÜ) IH a szaktárcáknál

Támogatás Elsősorban pályáztatás
Pályázatok > visszatérítendő 
támogatások

Régi és új fejlesztéspolitikai eszközök
Klasszikus pályázatok, illetve külföldi jó példák 
alapján: normatív támogatások, többfordulós 
pályázatok, global grant, programalapú 
tárgyalásos alapú támogatás, visszatérítendő 
támogatások (hitelprogramok, kockázati 
tőkealapok, garanciaalapok)

Forrásallokáció



40

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

A TOP hozzájárulhat a KKV-k versenyképességének fejlesztéséhez (amennyiben a KKV-k
például foglalkoztatást, munkaerő mobilitást célzó intézkedéseket valósítanak meg), de a
GINOP-hoz hasonló közvetett KKV támogatás nem valósul meg.

Általánosan a következő gazdaságfejlesztési tartalom kerül a TOP-
ba:
• gazdasági háttér, kiszolgáló infrastruktúra és kapcsolódó szolgáltatás fejlesztés

(Ipari Park, iparterület, üzleti inkubáció)
• térségi gazdaságfejlesztési intézmények támogatása (szolgáltatás, kkv tanácsadás
helyi konstrukcióban)

• hálózati elemek, gazdasági együttműködések támogatása
• általános előkészítő, kísérleti jellegű fejlesztések
• területi alapon megvalósuló kisléptékű turisztikai célzatú fejlesztések
• intenzív helyi kapcsolatrendszert és helyismeretet igénylő támogatások
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Integrált Területi 
Beruházások 

(Integrated Territorial
Investment)

Új területi integrációs eszközök 

(EU 2014-2020)

Helyi Közösségvezérelt 
Fejlesztések

(Community Led Local 
Development)
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• Magyarországon a CLLD eszköz:

o Vidéki térségek közösségeinek fejlesztése

o Városi közösségek által vezérelt integrált és fenntartható
fejlesztés

o Városi és vidéki közösségek integrált fejlesztése, város-vidék
gazdasági, rekreációs, közszolgáltatási kapcsolatok fejlesztése.

• A CLLD alkalmazási területei különösen:

o A helyi gazdaság felélesztése

o A helyi közösségépítés: (felelős, öngondoskodásra és tudatos
jövőformálásra képes helyi közösségek erősítése.)

• TOP, VEKOP > külön prioritástengely

A CLLD Magyarországon?
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Helyi-területi tervezési felkészülés
Megyék és városok

4.
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• Tervezettség (területi, ágazati, integrált) az egyedi pályázatok helyett

• Hazai prioritások EU célokhoz illesztése – projekt szintig

• Területi (megye) igények és ágazati fejlesztési programok összehangolása

• Város – vidék együttműködés!

A tervezési feladatok helyi szinten

INTEGRÁLT VÁROSI ÉS TERÜLETI PROGRAMOK
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� Megye

� Nagyvárosok közvetlen térségükkel

� Város és térsége közösségi fejlesztések

� Egyes országos jelentőségű funkcionális térségek

Hazai területi programozási szintek 2014-20-ra
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Integrált területfejlesztési eszközök várható rendszere



Köszönöm a figyelmet!

Salamin Géza


