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Tervezés – stratégiakészítés  
Területi és települési stratégiák 
készítése: 
- időnként áttekinteni a helyzetet, a 
korábban kitűzött célok elérését, a 
fejlesztések eredményét és hatásait az 
ott élő lakosokra és ott tevékenykedő 
szervezetekre; 
- az addig kijelölt stratégiai célok, 

részcélok és azok megvalósítását 
szolgáló intézkedések felülvizsgálata, 
módosítása, az átfogó (országos, 
megyei) fejlesztési stratégiák 
változásainak és a területi, települési 
szerepelők változó igényeinek, 
törekvéseinek figyelembe vétele  

     mellett. 

 
 



Alapvető tervezési dokumentumok 

Kiindulás: Területfejlesztési 
törvény (1996. évi XXI. Tv.) 

Meghatározó tervezési 
dokumentumok: 

- területfejlesztési koncepció; 

- területfejlesztési program; 

- operatív program. 

 



Stratégiatípusok – városok  

• Településfejlesztési Koncepció, Integrált 
Településfejlesztési Stratégia (ITS), Integrált 
Településfejlesztési Program (ITP) 

• Gazdasági Program 

• Foglalkoztatási Stratégia (in: Foglalkoztatási 
Paktum) 

• Egyéb speciális – ágazati –  

    stratégiák  
 



Egyéb speciális stratégiák 

• Esélyegyenlőségi program 

• Gyógyhely-fejlesztési stratégia 

• Idegenforgalmi Koncepció és Fejlesztési Program 

• Idősügyi koncepció 

• Ifjúsági cselekvési terv 

• Kerékpárforgalmi hálózati terv 

• Környezetvédelmi program 

• Közlekedésfejlesztési koncepció 

• Szociális szolgáltatásszervezési koncepció 

• Települési klímastratégia 

• Zajcsökkentési stratégia és  

     intézkedési terv  … 

    ...  



Néhány példa: ITS 

314/2012. (XI.8.). Korm.rendelet: 
MJV-k tervezési 
alapdokumentuma, 2014-2020 
(megalapozó vizsgálat – 
településfejlesztési koncepció – 
ITS) 

- A fejleszteni kívánt 
akcióterületek, valamint  

-  a kulcsprojektek, hálózatos  

     projektek kijelölése 

 



Jövőképek (1) 
• Debrecen: Életerős Város, a lakosai számára kiemelkedő 

életminőséget biztosító, fenntartható módon és kiegyensúlyozottan 
fejlődő, a térség értékeire támaszkodó és az innovációra épülő, 
nemzetközi szinten is versenyképes gazdasági, oktatási és 
egészségügyi központtá válik 

• Győr: országosan és közép-európai szinten is kiemelkedő lakó-, 
vállalkozási és kulturális környezetet kínáló város 

• Kecskemét: európai értékeket követő, egyúttal saját identitását is 
megfogalmazó és azt büszkén vállaló város, amely képes egyensúlyt 
teremteni a gazdasági fejlődés és a közösségi értékek között, 
felelősen gondolkodik természeti és épített környezetéről, 
társadalmában nyitott, befogadó és innovatív 

• Miskolc: az új gazdaság regionális központja,  
      tudásközpont, élhető és vonzó város,  
     egészséges, emberközpontú város,  
      inspiráló és integráló város 

 
 
 



Jövőképek (2) 

• Nyíregyháza: hosszú távon egy egészséges, fenntartható, 
jómódú, színes város, amelyet következő generációk is 
szívesen választanak lakóhelyül, ahová a magas képzettségű 
fiatal szakemberek is visszatérnek. 

• Pécs: olyan város, ahol jó élni és lakói is szeretnek élni. Az 
életszínvonal közelít az európai színvonalhoz. 

• Szeged: a lakói számára magas színvonalú szolgáltatásokat 
nyújtó térségi központ, meglévő adottságaira építve, nagy 
távlatban is a tudásgazdaságra alapozott, nemzetközileg 
ismert és elismert technológiai és kutatási centrum  

• Székesfehérvár: vitális XXI. századi központ a  
     magyarországi modernizációban,  
     gazdasági, innováció alkalmazó, 
     a fenntarthatóság szempontjait  
    érvényesítő, vonzó, urbánus célpont 

 
 
 



Néhány példa:  
Gazdaságfejlesztési stratégia 

Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
116. §-a: a képviselőtestület át 
nem ruházható hatásköre a 
gazdasági program  
elfogadása, a képviselőtestület 
alakuló ülését követő hat 
hónapon belül. 



Néhány példa:  
Foglalkoztatási stratégia 

TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási 
együttműködések a megyei jogú 
város területén és 
várostérségében 

- Foglalkoztatási paktum 
létrehozása 

- Foglalkoztatási stratégia 
kidolgozása  

(kötött szerkezetben) 

 



Tervezés – dilemmák? 

• Túl sok? 
• Túlzottan „kötött pályás”? 

 
De! továbbra is talán a legjobb 
eszköz arra, hogy: 
- lássuk, hol tartunk, 
- felmérjük a lehetőségeinket, 
- erősítsük a helyi/térségi  
    együttműködéseket, 
- növeljük a helyi/térségi  
    identitást. 
 



KÖSZÖNÖM  
A FIGYELMET! 


