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A területi tervezés dokumentumai 1.

- Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

• Legyen „A Biblia”

• A jelenleg hatályos 2014-ben készült

• 2030-ig jelöli ki a nemzeti stratégiai célokat

• Tartalmazza az ágazati és területi célokat

• 2020-ban felülvizsgálatra került, megjárta a Kormányt, de OGY már 
nem látta => 

• Újabb felülvizsgálat, félidőben vagyunk 2014-2030 között



• Megyei (+Fővárosi) Területfejlesztési Koncepció és Program

• Hierarchiában soron következő szint

• OFTK-ból levezethető kell legyen, de a helyi igényeket is tartalmazza

• Megoldandó hiányosságok, problémák:

• Pontosabban szabályozott elvárások => 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 
módosítása

• Megreked a célok és stratégiai irányok rögzítésénél 

• Megyék kompetencia és kapacitás hiányosságainak felszámolása

• Teljes programozási ciklust tartalmazzon

• Helyzetfeltárástól a monitoringon keresztül az értékelés és visszacsatolásig

A területi tervezés dokumentumai 2.



• Tervhierarchia dilemmái?

• Új stratégiai tervezési dokumentumok megjelenése:

• Gazdaságfejlesztési Zóna Program

• Integrált Területi Program

• Magyar Falu Program?

• Modern Városok Program?

A területi tervezés dokumentumai 3.

Stratégiai tervdokumentum 

hiányzik 



A területi tervezés dokumentumai 4.

• Gazdaságfejlesztési Zóna Program

• A cél adott volt:

• Válság álló versenyképes gazdaságfejlesztés megteremtése a
zónákban

• Programozási ciklus hiányos:

• Helyzetfeltárás, jövőkép meghatározása, stratégiai irányok és
beavatkozások azonosítása

• Eszközök korlátozottak:

• Kevés / hiányos kommunikáció

• Kevés volt az idő

Megreked a stratégiai irányok 

meghatározásánál 

és projektlisták alkotásánál



A területfejlesztés megújítása 

• Eszközrendszer felülvizsgálata és reformja

• A területfejlesztés stratégiai keretrendszerének megújítása

• OFTK felülvizsgálata

• Ágazati stratégia lajstrom helyett => ágazati és területi
szinergiák megteremtése

• Térségi kihívások és strukturált fejlesztési programok azonosítása

• Területfejlesztési és beavatkozási fókuszok meghatározása
(tematikus és ágazati célzás)

• 2 +1? szintű dokumentum

• Széleskörű partnerség, egyeztetés (területi és ágazati)

• GFZP, ITP



A területfejlesztés megújítása 

• Eszközrendszer felülvizsgálata és reformja

• A területfejlesztési törvény megújítása

• A területfejlesztés, területrendezés (vidékfejlesztés) viszonyrendszere

• Kapcsolódó kormányrendeletek viszonyrendszerének tisztázása

• 218/2009.; 272/2014.; 256/2021.; 31/2007. Korm. rendeletek

• OGy vagy Kormány hatáskör tisztázása

• A törvény céljának, hatályának, feladatainak felülvizsgálata

• Központi állami szereplők és feladatai újragondolása

• Területi szereplők feladatai pontosítása (GFZ, ITP



• Eszközrendszer felülvizsgálata és reformja

• Területfejlesztési adatbázis és döntés támogató rendszer 
létrehozása

• Adatkörül és az értük felelős szervezetek azonosítása (TeIR)

• Területi tervezést és monitoringot támogató indikátor alapú
módszertani eszköztár felülvizsgálata

• Hatásértékeléseket támogató adatbázis létrehozása

• Uniós és hazai források felhasználásának területi vizsgálata

A területfejlesztés megújítása 



• Eszközrendszer felülvizsgálata és reformja

• Új szakmai és társadalmi partnerségek elindítása

• Területfejlesztési stratégiai megállapodások kötése

• Központi kezdeményezésű szakmai fórumok felélesztése

• Szakmai konferenciák szervezése

• Szakmai publikációs felületek felélesztése

• Rendszeres konzultációk az érintett területi szereplőkkel

• Nemzetközi intézményi partnerség fejlesztése

• Tudományos, szakpolitikai, diplomáciai stb.

• Együttműködési területek: közös projektek, fejlesztéspolitikai
tapasztalatcsere stb.

A területfejlesztés megújítása 



A területfejlesztés megújítása 

• Eszközrendszer felülvizsgálata és reformja

• Finanszírozás

• 2021-2027:

• Pilot, kísérleti projektek indítása

• Transznacionális és Interreg projektek indítása

• Felkészülés a 2028-2035 programozási ciklusra



A területfejlesztés megújítása 

• Intézményrendszer megújítása

• Központi (TFM) szerep és feladatkörök definiálása

• Területfejlesztés intézményrendszerének újragondolása

• Gazdaságfejlesztési Zónák

• Vármegyék

• Kiemelt Fejlesztési Tanácsok

• Egyéb területfejlesztési területi kategóriák



• Intézményrendszer megújítása

• Területfejlesztési tervezési-elemzési háttér kialakítása

• Korábbi VÁTI-funkciók életre hívása és intézményi kialakítása

• Kérdés:

• Hol?

• Minisztériumon belül?

• Háttérintézményben?

• Kutatóintézet?

• Egyetem?

• Tervezési, Elemzési?

• Döntés támogató adatbázis?

A területfejlesztés megújítása 



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!


