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BEVEZETÉS
A Beszámoló célja és funkciója
Jelen dokumentum három jelentési kötelezettség teljesítését foglalja magában. A területfejlesztésről és
a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 7. § j) pontja alapján a Kormány négyévente
beszámol az Országgyűlésnek (1) az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési
politika, a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, (2) a területfejlesztést szolgáló
pénzeszközök felhasználásáról, valamint (3) a nemzetközi és határ menti területfejlesztési és
területrendezési tevékenységéről.1
A jelentésbeszámoló célja, hogy 2009-2014 időtávjában






átfogó képet adjon az ország területi folyamatairól, feltárja a térségek és településtípusok
fejlődésének trendjeit, a területi folyamatokat alakító tényezőket,
értékelje a területfejlesztési politika érvényesülését és hatásait, beleértve a területfejlesztés
eszköz- és intézményrendszerét, az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
(OFTK) térségtípusokra vonatkozó területi céljait, valamint a 2009-2014 közötti uniós és
hazai források felhasználásának területi megoszlását, kitérve a területi operatív programok és
a hazai területfejlesztési források felhasználására,
bemutassa a nemzetközi és határ menti területfejlesztési tevékenységet,
értékelje a területrendezési tervek érvényesülését, bemutassa a határ menti területrendezési
tevékenységet.

A 2009 és 2014 közötti hatéves időszakot felölelő beszámoló statisztikai adatok elemzésével, az
európai regionális folyamatok tükrében vizsgálja a magyarországi gazdasági, társadalmi,
infrastrukturális és környezeti területi folyamatokat, bemutatva azok járási és megyei különbségeit. A
területi folyamatok országos szintű vizsgálata emellett az OFTK-ban meghatározott térségek,
térségtípusok speciális területi céljaik szerinti elemzése is megtörtént.
Önálló fejezetet alkot a területfejlesztési célok érvényesítésének feltételrendszere és a célok
érvényesítése érdekében tett intézkedések áttekintése, kitérve a szabályozási és intézményi környezet
változására, a kapcsolódó európai uniós intézményi és szabályozási környezetre, a területfejlesztési
tervek megújítására, az uniós finanszírozású programok területfejlesztési kapcsolódásaira.
Külön fejezetben szerepel az uniós és hazai támogatások területi forrásallokációja, kitérve a hazai
területfejlesztési források felhasználásának bemutatására.
A területfejlesztéssel foglalkozó fejezetek mellett különálló fejezet tartalmazza a területrendezési
tervek érvényesülésének bemutatását, melynek végén a beszámoló összefoglaló következtetéseket,
ajánlásokat fogalmaz meg a területrendezési tervezés továbbfejlesztésére vonatkozóan.
A törvény által előírt beszámolási kötelezettség teljesítésén túl, a beszámoló célja, hogy a 2009 és
2014 közötti időszakban lezajlott területi folyamatok, a területi tervek és a forrásallokáció
vizsgálatával, a területfejlesztési célok érvényesítése érdekében tett intézkedések áttekintésével
megalapozott javaslatok támogassák az ország egyes térségeinek fejlesztését.
A beszámolóban és a vizsgálat háttéranyagában szereplő területi elemzések és ezekhez kapcsolódó
megállapítások az OFTK céljainak és prioritásainak megvalósulásáról szóló, 2017-ben esedékes
beszámoló elkészítéséhez, az OFTK szükség szerinti felülvizsgálatához is segítséget nyújtanak.

1

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2016. évi módosítása a korábbi
három beszámolási kötelezettséget összevonta.
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A beszámoló összeállításának módszere és adatháttere
A beszámoló elkészítését 2015. elején kezdte meg a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A
beszámoló két munkafázisban készült. Első fázisát képezte a részletes megalapozó vizsgálati
dokumentum összeállítása, amely a beszámoló háttéranyagául szolgál. A második munkafázis az
Országgyűlés számára benyújtandó jelen dokumentum összeállítása volt. A beszámoló igen sok
szakterületet érint, ezért tárcaközi tematikus munkacsoportok keretében bevonásra kerültek az
érintett minisztériumok és szakterületek (helyettes államtitkárságok által delegált szakértők), a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH), az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs
Rendszert (TeIR) üzemeltető Lechner Nonprofit Kft., valamint a Nemzetstratégiai Kutató Intézet,
egyes szakterületek felkérésére további szakmai háttérintézmények.
A beszámoló módszertani alapját a 2003-ban kialakított Területfejlesztési Megfigyelő- és Értékelő
Rendszer (T-MER) adja. A T-MER a területfejlesztés szempontjából releváns területi elemzések és
értékelések szempontrendszerét, témaköreit és a felhasználandó mutatók listáit rögzíti a területi
folyamatok, a területfejlesztés szempontjából jelentős térségek, a fejlesztéspolitikai támogatások és
intézményrendszer vizsgálatához egyaránt. A vizsgálati dokumentumban közel 500 statisztikai mutató
területi elemzésére került sor a T-MER alapján.
A területi folyamatok és fejlesztéspolitikai támogatások vizsgálata a területi adatok rendelkezésre
állása miatt egységesen 2009-2014 között volt megvalósítható. Egyes esetekben az idősorok
koherenciája, összevethetősége miatt ettől eltérő intervallumot is alkalmaztunk. Az adatok gyűjtését
lezáró időpont 2016. március 31-e volt. A 2009-es év az előző beszámoló legteljesebb adatkörének
záróéve, az elemzések folytonossága így biztosított. Az intézményrendszerrel foglalkozó fejezetek
esetében a változások teljesebb köre követhető, így esetükben a 2009-től 2016. március 31-ig lezajlott
változások képezték a vizsgálat tárgyát.
A mutatók és elemzések döntően, ahol ez elérhető volt, a járási szintre vonatkoznak. Ettől csak abban
esetben tér el a beszámoló, ahol csak nagyobb területi szintre vonatkozó adatok voltak elérhetőek. A
járások esetében a 2015. január 1. szerinti besorolást veszi alapul a beszámoló.
Az elemzésekhez szükséges adatok, indikátorok döntően a TeIR adataira épülnek. A TeIR-ben
szereplő adatok túlnyomó része és a külön begyűjtött statisztikai adatok nagy része is a KSH-tól
származott. Ezen kívül a tárcaközi munkacsoportba bevont minisztériumok és kormányzati
háttérintézmények adatai és információi, elemzései képezték a beszámoló területi folyamatokat
bemutató részének alapját.
A területrendezési tevékenység értékelése a rendezési feladatokat meghatározó törvények és
intézményrendszer, és az azok megújítása kapcsán szerzett tapasztalatok és információk alapján
készült el, a Lechner Nonprofit Kft. közreműködésével.
A támogatási források elemzése során a Magyarországon felhasznált összes uniós és hazai fejlesztési
forrás képezte az elemzés tárgyát a 2009. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban. A
területfejlesztési szempontból kiemelt jelentőségű regionális operatív programok támogatásainak
elemzése a forrásként használt elemzés időtávjához igazodva a 2007-2013 éveket fogja át, a hazai
területfejlesztési támogatások bemutatása pedig a teljes körű áttekintés érdekében (és a korábbi éves
beszámolási kötelezettségre vonatkozó előíráshoz igazodva) a 2015. évre is kiterjed.
Az elemzés a támogatási rendszeren keresztül nyújtott forrásokra vonatkozik, az egyéb (pl. egyedi
kormánydöntéshez vagy adózáshoz kapcsolódó, pl. TAO stb.) támogatások nem képezték a vizsgálat
részét. A vizsgált források:



Kohéziós politika forrásai: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális
Alap (ESZA), Kohéziós Alap által finanszírozott operatív programok támogatásai. Adatforrás:
Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) (TeIR).
Agrár-vidékfejlesztési források: Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMOGA)
támogatásai, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), Európai Halászati Alap
(EHA) által finanszírozott operatív programok támogatásai, agrár-vidékfejlesztési nemzeti
támogatások. Adatforrás: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (TeIR és
Földművelésügyi Minisztérium [FM] adatszolgáltatása).
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Európai Területi Együttműködés (ETE) keretében nyújtott támogatások: határ menti,
transznacionális és interregionális programok támogatásai. Adatforrás: EMIR és
Miniszterelnökség adatszolgáltatása.
Egyes közvetlen uniós források: LIFE program, Norvég Alap, Svájci Alap támogatásai.
Adatforrás: FM és Miniszterelnökség adatszolgáltatása.
Közvetlenül területfejlesztési célt szolgáló hazai források: pl. Területfejlesztési Célelőirányzat,
Területfejlesztéssel összefüggő feladatok előirányzat támogatásai. Adatforrás: NGM és
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) adatszolgáltatása.
Területfejlesztési célokhoz kapcsolódó hazai források: Tanyafejlesztési Program támogatásai.
Adatforrás: Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR) és FM adatszolgáltatása.
Egyéb fejlesztési célú hazai támogatások. Adatforrás: Magyar Államkincstár (OTMR).

A források összegzése során minden, teljesen vagy részben állami, uniós, egyéb nemzetközi pénzből
megvalósított projekt támogatásban részesített projektnek minősül, és a felhasznált állami, uniós
összeg pedig támogatásként került figyelembe vételre. A támogatási adatok minden esetben
leszerződött, ill. kifizetett támogatási összegeket jelentenek. Minden esetben sor került a támogatási
összegek nagyságának és az egy lakosra jutó, fajlagos támogatottságnak a vizsgálatára. Az adatok
területi bontásánál (területi szintek, térkategóriák) az elsődleges területi szint a járás és a megye, de
vizsgálatra került a város-község kategória is (2015. január 1-jei jogállás szerint). Emellett
meghatározott OFTK térségtípusok szintjén is aggregálásra kerültek a források, ahol a térségi
kategóriához speciális forrás is tartozott (pl. Leghátrányosabb helyzetű térségek (LHH) programja,
Tanyafejlesztési Program), annak külön elemzése is megtörtént. A projektek földrajzi helyhez kötése a
projekt megvalósítási helyszíne alapján történt. Amennyiben ez nem volt településhez köthető, úgy a
lehető legalacsonyabb magasabb területi szinthez lett kötve a projekt. Az országos hatókörű projektek
külön jelennek meg a térképeken.
A beszámoló összeállítása során több minisztériummal, intézménnyel szorosabb szakmai
együttműködés alakult ki, részanyagokkal, adatokkal működtek közre, az alábbiak szerint:
A területrendezési tervek érvényesüléséről és a határ menti területrendezési tevékenységről a
Miniszterelnökség Stratégiai Ügyekért Felelős Államtitkárság, Építészeti és Építésügyi Helyettes
Államtitkársága állította össze a részanyagot.
A Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkársága koordinációjával a
Századvég Alapítvány készítette el a 2007-2013 közötti uniós programozási időszak regionális
operatív programjainak értékelését. Az értékelés területfejlesztési szempontokat is tartalmaz,
összefoglaló megállapításai és adatai a beszámoló elkészítése során felhasználásra kerültek.
A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága részanyagot adott a vidéki
térségek területei folyamatairól, adatot szolgáltatott a Leader helyi akciócsoportok számáról.
A Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkársága a fentieken túl az európai
nemzetközi területi együttműködési programokra, valamint a Norvég és a Svájci Alap felhasználására
vonatkozóan bocsátott rendelkezésre részanyagot és adatokat, információkat.
Az FM Agrárgazdaságért Felelős Államtitkársága biztosította az agrártámogatási adatokat, valamint
közreműködött (Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság) a
tanyás és aprófalvas térségek területi folyamatainak elemzésében, továbbá adatokat szolgáltatott a
LIFE programról és a Tanyafejlesztési Program támogatásairól.
A beszámoló alapját képező területi adatok kiválasztásában, az adatszolgáltatásban és az elemzések
során történő konzultációkban egyaránt közreműködött a KSH és a TeIR-t üzemeltető Lechner
Nonprofit Kft. A KSH külön adatszolgáltatással és konzultációkkal segítette a beszámoló
összeállítását.
A támogatásértékelési vizsgálat során a hazai és uniós támogatási adatok területi forrásallokációjának
feldolgozását és elemzését a Terra Stúdió Kft. végezte.
Az éghajlatváltozás területi vizsgálatának megvalósításában mind szakmai tanácsadóként, mind
adatszolgáltatóként közreműködött az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).
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A Nemzetstratégiai Kutatóintézet a Visegrádi Négyek (V4) és a Kárpát-medence, kiemelten a
magyarok által lakott térségek társadalmi-gazdasági folyamatainak leírásához készített részanyagot.
A beszámoló elkészítésében közreműködött továbbá a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (EMMI), az NFM, a Magyar Államkincstár, az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság (OKF), az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), a szaktárcán keresztül bevonásra
került a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal és a Nemzeti Közlekedési Hatóság.
A területfejlesztési intézmény- és eszközrendszer bemutatásához háttéradatként felhasználásra került a
megyei önkormányzatok és a térségi fejlesztési tanácsok kérdőívek formájában történt
adatszolgáltatása.
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika, a területrendezési tervek
érvényesítésének hatásairól, a területfejlesztést szolgáló pénzeszközök felhasználásáról, valamint a
nemzetközi és határ menti területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről szóló beszámoló a
2009-2014 közötti időtávot tekinti át. Főbb megállapításai a következők:
1. Területi folyamatok alakulása 2009-2014 között2
A regionális különbségek az Európai Unió viszonylatában igen jelentősek, és a regionális
kiegyenlítést és felzárkózást szolgáló uniós kohéziós politika ellenére az Európa régiói közötti
gazdasági és társadalmi különbségek 2009-2014 között sem csökkentek. Az EU legfejlettebb térségeit
továbbra is a London, Párizs, Milánó, München és Hamburg összekötésével megrajzolható ötszög
foglalja magába. A legfejlettebb brit és a legkevésbé fejlett bolgár régió között tízszeres különbség
mutatkozik az egy főre vetített bruttó hazai össztermék (GDP) értékében. Ugyanakkor a korábbi
centrum-periféria megosztottság mellett egyre inkább a nagyvárosi agglomerációk (köztük Budapest
térsége) és a vidéki térségek közötti különbségek kerülnek előtérbe.
A magyarországi területi különbségek jellegzetességei, a területi folyamatok tendenciája lényegében
az európai regionális különbségekkel és folyamatokkal egyező irányba mutatnak. Az Európai Unió
(1) gazdasági és társadalmi térszerkezetének csomópontjait is a fejlett nagyvárosi térségek (köztük
Budapest) jelentik, amelyek gazdasági és társadalmi mutatói (pl. GDP, foglalkoztatás, képzettség,
jövedelem) az adott országban és az unió szintjén is kiemelkedőek, a gazdasági válság hatásainak is
jobban ellenálltak. (2) Ezzel szemben az alacsonyabb vállalkozássűrűséggel jellemezhető vidéki
térségek versenyképessége elmarad a városi térségekétől. (3) A hagyományos centrum-periféria
megosztottság továbbra is számottevő, az Észak- és Dél-Európa, Nyugat- és Kelet-Európa régiói
közötti különbségek a nagyvárosi térségek kiemelkedésével együtt is tartósnak bizonyulnak. A
harmonikus térszerkezet kialakítása és a regionális felzárkózás segítése így továbbra is európai
szintű feladatként jelentkezik, amelynek városi dimenziója is egyre hangsúlyosabb szerepet kap az
európai kohéziós politikában, és az annak jövőjével kapcsolatos kérdések között központi helyen van.
Az európai területi folyamatokkal összefüggésben Magyarország térszerkezetét a vizsgált
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
vizsgált időszakban, 2009-2014 között számos kormányzati intézkedés történt a gazdasági
növekedés újraindítására, azzal összefüggésben a térségi versenyképesség javítására, melyek utóbbi
legfontosabb szegmensei, a GDP, a beruházások, a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatás növekedését
eredményezték az ország legtöbb térségében. A makrogazdasági szinten jelentkező gazdasági
növekedés a regionális gazdasági mutatókban is érvényesül, így a GDP adatok alapján a növekedés
regionális szinten kiegyensúlyozottabbá vált, ami kedvező fordulat a 2010 előtti évek tendenciáihoz
képest.

2

Az adatgyűjtést lezáró időpont 2016. március 31.
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A kedvezményezett járások besorolásához alkalmazott, a térségek társadalmi, gazdasági és
infrastrukturális fejlettségét mérő komplex mutató3 járási szinten jeleníti meg az ország területi
különbségeit, mely egyfelől kirajzolja a főváros térsége, továbbá az észak-nyugat és középdunántúli, valamint a déli és észak-keleti területek közötti fejlettségi különbségeket, másfelől
mutatja annak mozaikosságát. Eszerint a fejlettebb területeken (pl. Fejér megye) is találunk kevésbé
fejlett, felzárkóztatásra szoruló, jellemzően vidéki térségeket, és a kevésbé fejlett régiókban is találunk
fejlett térségeket, utóbbiak jellemzően a nagyvárosok (pl. Pécs, Szeged, Debrecen) és azok
vonzáskörzete.

1. ábra: A járások fejlettsége a kedvezményezett járások besorolásához alkalmazott komplex mutató
alapján (2013)
A területi folyamatok szempontjából legfontosabb mutatók 2009-2014 között a következők szerint
alakultak:


3

A pénzügyi-gazdasági válság európai szinten lassította a növekedés ütemét, az egyes régiók
gazdaságát eltérő mértékben érintve. Az egy főre jutó GDP adatai alapján a regionális gazdasági
térszerkezet nyugat-európai koncentrációt mutat. A magyarországi régiók szempontjából lényeges,
hogy az ország gazdasági teljesítménye a globális pénzügyi és gazdasági válság hatására 20082009-ben bekövetkezett visszaesést követően 2010től újra növekedési pályára állt. Kedvező
folyamat, hogy a gazdasági teljesítmény a fővárosban és valamennyi megyében egyaránt javult,
így a megyék gazdasági fejlettsége általánosan nőtt. A növekedés mértéke megyénként eltérően
alakult, az észak-nyugati és délkelet-magyarországi országrész közötti különbséget csak részben
tudta mérsékelni. A fejlettség kiegyenlítésének irányába hatott, hogy egyes keleti megyék (pl.
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg) egy főre jutó GDP-je az országos átlagot
meghaladó ütemben nőtt. Jelentős növekedés történt ugyanakkor a fejlettebb északnyugati
országrészben is. Az egyik legkisebb mértékű növekedés (16%) a fővárost jellemezte, melynek
következtében a Közép-magyarországi régió 2009-ben megfigyelhető jelentős gazdasági
fejlettségbeli előnye mérséklődött, míg a többi régió lemaradása csökkent, főleg a fejlettebb
Nyugat-dunántúli régió és Közép-dunántúli régió megyéi, illetve Bács-Kiskun megye esetében. Az

A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 1. melléklete.
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egy főre jutó GDP alapján a Közép-magyarországi régió emelkedik ki az EU átlag 107,7%-át
jelentő értékkel (29500 PPS/fő), amely Budapest fejlettségének köszönhető, Budapest fajlagos
GDP értéke az országos átlagot több mint kétszerese (6,8 millió Ft/fő) volt 2014-ben.


A 2008-as válság a beruházásokat is jelentősen visszavetette, 2013-tól kaptak újra lendületet. A
gazdasági fejlettséggel összefüggésben az egy lakosra jutó beruházás Nyugat- és KözépDunántúlon volt a legmagasabb, első helyen 2014-ben Győr-Moson-Sopron megye állt az
autóipari beruházásoknak köszönhetően (886 ezer Ft/fő), de Vas (608 ezer Ft/fő) és KomáromEsztergom megye (604 ezer Ft/fő) is jelentős beruházási értéket ért el. Budapesten (633 ezer Ft/fő)
2009-hez képest a beruházások fajlagosan csökkentek, ennek ellenére még így is második helyen
szerepel. A beruházási ráta (beruházás/GDP) regionális értékeiben jelentkező különbségek
elmaradnak a mutató egyes összetevőiben mért különbségektől. Budapesten a beruházások
kiemelten a szolgáltatási szektorban (76,9%) valósultak meg. 2014-ben kimagasló ipari beruházási
értékeket mutattak a járműiparral rendelkező megyék, így Komárom-Esztergom és Győr-MosonSopron megye, a hagyományos ipari térségek, így Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Nógrád
megye, valamint az energiatermelési központok, így Heves (63,8%) vagy Tolna megye. Az
agrárberuházások minden megyében a legkisebb szegmenst képviselték 2014-ben, arányában a
legtöbb beruházás az alföldi megyékben és a Dunántúl vidékies térségeiben történt.



A gazdasági szerkezet a bruttó hozzáadott érték (BHÉ) ágazati megoszlása alapján a fejlett
országokhoz hasonlóan a szolgáltatások túlsúlyát mutatja. 2014-ben a tercier szektor adta az
értéktermelés 64,4%-át, míg a mezőgazdaság 4,5%-kal, az ipar 31,2%-kal járult hozzá az
értéktermeléshez. 2009 és 2014 között erősödött a termelő gazdaság, így az agrárszektor és az ipar
súlya kismértékben nőtt (1,4 és 1,8 százalékponttal). Az országos átlagot jelentősen meghaladva
az ipar adta a bruttó hozzáadott érték mintegy felét a jelentős feldolgozóipari központokkal
rendelkező megyékben (2013-ban), így Komárom-Esztergom (55,7%), Győr-Moson-Sopron
megyében (52,2%), és jelentős súlya volt Fejér, Vas és Bács-Kiskun megye, valamint az
energiatermelés révén Tolna, Heves megye BHÉ termelésében is. A mezőgazdaság részaránya a
bruttó hozzáadott érték előállításában 2009-hez képest a déli, délkeleti országrészben nőtt. A
tercier szektor szerepe a bruttó hozzáadott érték előállításában Budapesten kiemelkedő (83%).



A vállalkozási szerkezet területileg koncentrált, a működő vállalkozások több mint felének a
fővárosban és a megyei jogú városokban van a székhelye, a nagyvállalatok közel kétharmada is
ezekben a városokban összpontosul. Mind a vállalkozásszám, mind a vállalkozássűrűség alapján a
legfejlettebb Közép-magyarországi régióba koncentrálódnak a vállalkozások, ahol 2014-ben
átlagosan 76,7 vállalkozás jutott ezer lakosra, szemben az 56,1 db/ezer fő országos átlaggal, és az
attól jelentősen elmaradó észak-magyarországi (39,5 db/ezer fő) és észak-alföldi (43,9 db/ezer fő)
értékekkel. Az ország északi, északkeleti részében, valamint az északkeleti és délnyugati
határszélen nagyon alacsony a vállalkozási aktivitás.



A kutatás-fejlesztés (K+F) Magyarországon a felsőoktatási és kutató intézmények fővárosba,
valamint a felsőoktatási központokba, nagyvárosokba, illetve egyes gazdasági központokba
koncentrálódásából adódóan területileg koncentrált, melyet mind a K+F ráfordítások, mind a K+F
alkalmazottak számának területi megoszlása kirajzol. A K+F ráfordítások Budapestre
összpontosulnak, 2013-ban a fővárosban használták fel a K+F-re összegek közel 60%-át, és ez az
arány érvényesül a K+F alkalmazottak számában is. A főváros mellett Debrecen, Szeged és
Veszprém K+F szerepe jelentősebb.



Az európai demográfiai trendekhez hasonlóan Magyarországot is érinti a népességszám
folyamatos csökkenése, elöregedése. Területileg az ország nagy részét népességfogyás jellemzi, a
budapesti agglomerációban, valamint a nyugati országrészben vannak olyan járások, amelyek
népessége növekszik, azonban a növekedés üteme 2009 óta csökken. 2009 és 2014 között
jellemzően a fővárosi agglomeráció és az északkeleti országrész egyes járásaiban a születések és
halálozások egyenlege pozitív (természetes szaporodás). Az északkeleti térségeket – annak
ellenére, hogy 2014-ben negatív volt a vándorlási egyenlegük – az ország többi járásánál
pozitívabb demográfiai folyamatok jellemzik: magasabb születésszám (bár a halálozások száma
meghaladja, így összességében fogyás jellemző), valamint fiatalosabb korszerkezet (jellemzően
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több a gyermekkorú, mint az időskorú lakos), e folyamatok mellé azonban nagyarányú elvándorlás
társul, így összességében e térségek népessége csökken.


A belföldi vándorlás irányát a fővárosba és nagyobb városokba történő költözés jellemzi. Megyei
viszonylatban a fővárosba és Pest megyébe költöznek a legnagyobb arányban, főleg a környező
megyékből – Nógrádból, Hevesből és Pest megyéből – költöznek Budapestre. Jelentős elvándorlás
jellemzi az északkeleti országrészt és kisebb mértékben az egész keleti országrészt. Vándorlási
nyereséggel Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron és Vas megye egyes járásai, valamint a nagyobb
városok járásai rendelkeznek.



Az ún. demográfiai hanyatlás jelensége az ország sok részén megfigyelhető: a járások több mint
háromnegyedében van olyan település, ahol folyamatosan csökkent a népesség az elmúlt 5 év
alatt. A települések 10%-át érinti ez a folyamat, harmaduk 500 fő alatti aprófalu, melyek
népességmegtartó képessége gyenge, jövőjük a népességi tendenciák alapján kritikus. Megyei jogú
városokat is jellemez ugyanakkor a több éves folyamatos népességcsökkenés, relatív gazdasági,
infrastrukturális fejlettségük ellenére.



A 2008-ban kezdődött pénzügyi és gazdasági válság legmarkánsabb társadalmi következménye
európai szinten a munkaerőpiac szűkülése és a foglalkoztatási viszonyok jelentős romlása volt.
2010-től kezdődően azonban pozitív folyamatok figyelhetők meg a hazai munkaerőpiacon: 2009
és 2014 között az összes megyében nőtt a foglalkoztatás szintje, amely európai viszonylatban is
jelentős teljesítmény, így országosan 55,0%-ról 61,8%-ra emelkedett a 15-64 éves népesség
foglalkoztatási rátája. Területi szempontból kedvező, hogy több, gyengébb foglalkoztatással
jellemezhető megyében kimagasló volt a növekedés (pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg és JászNagykun-Szolnok megye 10,0 és 9,1 százalékponttal), és további hét megye ért el 7
százalékpontnál nagyobb növekedést. A magasabb gazdasági teljesítménnyel és fejlettséggel
összefüggésben a legmagasabb a foglalkoztatás Budapesten (67,5%) és a nyugati országrészben
(Győr-Moson-Sopron 67,2%, Vas megye 66,9%), míg a kevésbé fejlett keleti országrész,
különösen Borsod-Abaúj-Zemplén (54,3%), Szabolcs-Szatmár-Bereg (55,1%) és Békés (56,4%)
megye ettől elmarad.



A termelékenység a GDP egy foglalkoztatottra vetített értéke alapján 2009-2014 között
országosan 2009-hez képest 13,2%-kal növekedett (2014-ben 7,9 millió Ft), mely növekedés a
vizsgált időszak alatt folyamatos volt. Kivétel nélkül minden megyében emelkedett a
termelékenység, Vas, Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun megyében 2009 és 2014 között
25%-ot is meghaladta a növekedés mértéke.



A 15-64 éves korosztály gazdasági aktivitása 67,0% volt 2014-ben, 2009-2014 között folyamatos
emelkedéssel. Területi szempontból kedvező, hogy a növekedés valamennyi megyét érintette, a
legnagyobb mértékű növekedés pedig a gazdaságilag kevésbé fejlett alföldi térségekben történt. A
növekedés ellenére azonban a fejlettebb, magasabb foglalkoztatással rendelkező térségekben, így
Budapesten (71,8%), a nyugat- és közép-dunántúli, valamint a Közép-magyarországi régióban
(68-69%) a legmagasabb a gazdasági aktivitás. Területi szempontból kedvező, hogy valamennyi
megyében csökkent az inaktivitási arány.



2009 és 2014 között jelentősen csökkent a munkanélküliségi ráta. Kisebb a tartós
munkanélküliek aránya, valamint a munkanélküli nők aránya is csökkent. A munkanélküliség
adatai a gazdasági fejlettség területi különbségeit rajzolják ki: az északkeleti, valamint a
délnyugati országrész járásaiban magas (7,5 %-nál magasabb) a nyilvántartott álláskeresők aránya,
míg a budapesti agglomerációban és az északnyugati országrészben 3,5% alatti ez az arány. 2014re 2009-hez képest az ország egészében csökkent az álláskeresők aránya. Leginkább az északkeleti
járásokban lett jobb a helyzet, azonban hat Pest megyei járásban növekedett a munkanélküliség.



Kedvező tendencia, hogy a közép-, illetve a felsőfokú végzettségűek aránya növekedett, az
alacsonyabb végzettségűek aránya ezzel párhuzamosan csökkent a 2001-es és a 2011-es
népszámlálási adatok szerint. A 25 évnél idősebb korosztályban országosan a népesség 19%-a
rendelkezett diplomával 2011-ben (5,7 százalékpontos növekedés 10 év alatt). A diplomások
aránya területileg összefüggést mutat a magasabb státuszú munkahelyeket nyújtani képes
térségekkel és nagyvárosokkal, így összefügg a gazdasági fejlettséggel, a korszerű gazdasági
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szerkezettel, valamint tükröződik a jövedelmek területi megoszlásában. Kiemelkedik Budapest és
a fővárosi agglomeráció északi gyűrűje, valamint a Debreceni és a Szegedi járás. Az
érettségizettek aránya területileg a diplomások arányához hasonló, így Budapestre és a fővárosi
agglomeráció északi gyűrűjébe (pl. Budakeszi, Dunakeszi, Szentendrei, Pilisvörösvári járás),
valamint a vidéki oktatási központokba (pl. Szeged, Debrecen) koncentrálódik. Az alacsonyabb
iskolai végzettség főként a kevésbé fejlett északkeleti és délnyugati térségekben jellemző, és e
térségek gyengébb gazdasági mutatóiból ítélve e térségek fejlődésének tartósan komoly gátját
képezi.


A különböző jövedelmi mutatók 2009-2014 között egyaránt növekedést mutattak: a háztartások
jövedelme, az egy adófizetőre jutó jövedelem, az adófizetők aránya és a települések átlagos
jövedelme egyaránt nőtt országos viszonylatban, valamennyi térséget érintve. A növekedés
mértékének különbsége ellenére a háztartások egy főre jutó munkajövedelme 2014-ben is a
Közép-magyarországi régióban volt a legmagasabb, amely eléri az EU átlagot is. A jövedelmek
országos növekedése ellenére a jövedelmi viszonyok regionális különbségei továbbra is
fennállnak. Területi szempontból kedvező, hogy a gazdaságilag kevésbé fejlett, alacsony
adófizetői aránnyal rendelkező északkeleti országrészben (Szabolcs-Szatmár-Bereg, JászNagykun-Szolnok, Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében) emelkedett az adófizetők aránya,
bár továbbra sem érték el ezek az északnyugati országrész adófizetői arányát, ahol a mutató értéke
továbbra is magasabb az országos átlagnál.



A szociális ellátórendszer részét képező, a foglalkoztatáshoz és megélhetéshez kapcsolódó
szociális transzferek jelentősége a gazdaságilag kevésbé fejlett, kevesebb munkalehetőséget
kínáló térségekben kiemelt. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális
segélyek mellett növekvő szerepet kaptak az aktív szociálpolitikai eszközök, így a szociális
földprogram és a szociális szövetkezetek működésének támogatása, kiemelten a hátrányos
helyzetű vidéki térségekben. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást igénybevevők és a
rendszeres szociális segélyben részesítettek aránya 2009-2014 között országosan csökkent, amely
elsősorban a fejlesztendő térségek foglalkoztatási helyzetének javulásával függhet össze.



Az általános iskolai szolgáltatás települési elérhetőségének területi különbségei a
településszerkezeti különbségekkel vannak összefüggésben, így az aprófalvas térségekben nincs
minden kistelepülésen iskola, a más településre járó gyerekek aránya nagyobb. Az általános
iskolai ellátás a korcsoport 4,6%-ának nem volt elérhető a lakhelyén 2014-ben (az ország
településeinek 40%-ában), így az általános iskolások 14,7 %-a volt bejáró. Az óvodai ellátás
2014-ben az ország településeinek 30%-án nem volt elérhető, járási szinten azonban mindenhol
biztosított volt az ellátás.



A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás működését az egy háziorvosra és házi
gyermekorvosra jutó bejelentkezett lakosok száma alapján a leterheltség jellemzi, amely 2009 és
2014 között elsősorban a keleti országrész, valamint Pest és Fejér megye járásaiban növekedett. A
mutató Pest megyében a 2000-es évektől folyamatosan magas. Pest megyében és az ország
északkeleti térségében jut a legtöbb lakos egy háziorvosra. A járások felében találhatóak olyan
települések, ahol helyben nem volt elérhető háziorvosi ellátás 2014-ben, melyek jellemzően
kistelepülések.



A közútfejlesztéseknek köszönhetően a főváros, a megye-és a járásszékhelyek elérhetősége
2009 és 2014 között javult. A közúthálózat és a gyorsforgalmi úthálózat sűrűsége is emelkedett,
utóbbi a közel 400 km új gyorsforgalmi út megépítésének köszönhetően. A Budapest központú,
sugaras szerkezetű gyorsforgalmi úthálózaton végrehajtott fejlesztések a főváros elérhetőségét
javították. Lényegesen javult a közúti elérhetőség az M6 autópálya tovább- és az M60
megépítésével Tolna és Baranya megyék jelentős részén, az M3 továbbépítésével SzabolcsSzatmár-Bereg megyében, az M43 megépítésével Csongrádban, valamint az M85 és M86
kivitelezésével Győr-Moson-Sopron és Vas megyében. A jelenlegi sugaras gyorsforgalmi
úthálózat gyűrűs hálózati elemekkel (főként az M8 és az M9 autópályák) történő oldásában csak
kisebb előrelépés történt. A vasúti hálózatot továbbra is a főváros központúság jellemzi, a
hálózatsűrűség az egyik legmagasabb Európában. A vasúti infrastruktúra állapota továbbra is
problémát jelent, azonban 2009 és 2016 januárja között jelentős vasúti fejlesztés valósult meg,
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amely a vasúti pályát, a biztosítóberendezést és a villamosítást is érintette. A kerékpárút hálózat
hossza 2009 és 2014 között mintegy 36%-kal bővült, ugyanakkor a megépített kerékpárutak és
kerékpársávok országos hálózata továbbra is széttagolt.


Az infokommunikációs technológiák (IKT) elterjedtsége 2009 és 2013 között fokozatosan javult
mind a háztartások, mind a vállalatok, mind a közigazgatás területén. A szélessávú internet
hozzáféréssel rendelkező háztartások aránya 2013-ban 69% volt, ami közel húsz százalékpontos
javulást jelent 2009-hez képest. Ez az arány a Közép-magyarországi régióban a legmagasabb
(77,9%), míg az Észak-Alföldön a legalacsonyabb (61,7%). A legnagyobb fejlődés a Déldunántúli régióban történt.



A válság következményeként lassult a lakásépítés üteme. Az elmúlt 6 év (2009-2014) során
épített lakások a 2014. évi lakásállománynak csupán 2%-át adják. A 2010-2014 között épített új
lakások lakásállományhoz viszonyított aránya a Közép-magyarországi, a Nyugat- és Középdunántúli régió járásaiban, valamint a nagyobb városok térségeiben és a Balaton körzetében
haladta meg az átlagot. A lakások közel felét (48%) Budapesten és Pest megyében építették. Ezzel
szemben a keleti országrészt inkább a lakásállomány csökkenése jellemzi. A járások több mint
felében csökkent a lakásállomány 2009-2014 viszonylatában. Növekedés leginkább a budapesti
agglomerációban és a Balaton térségében jellemző. Népességnagyság-kategóriák alapján a 2000
főnél kisebb településeken csökkent a lakásállomány 2009-hez képest, a legnagyobb arányú
növekedés pedig a 100.000 fő feletti városokra jellemző. Ez összefügg azzal a trenddel, amelyben
a nagyvárosok gazdasági-társadalmi szerepe erősödik, a kistelepülések lakossága pedig csökken.



A közműfejlesztésekkel is összefüggésben jelentősen javult a lakások komfortossága. A
népszámlálás 2011-es adatai szerint a lakások 61%-a minősült összkomfortosnak, ami tíz
százalékpontos javulás a tíz évvel korábbi értékhez képest. Alacsonyabb komfortfokozatú lakások
főként az Észak-magyarországi régióban és az alföldi tanyás térségekben találhatók, szociális
tényezőkkel, tanyák esetében a külterületi fekvéssel is összefüggésben.



Összességében a környezetvédelem és a környezetvédelmi infrastruktúra terén többnyire az
OFTK céljainak megfelelő irányban haladtak a területi folyamatok, javultak az infrastruktúra
ellátottsági mutatók és csökkent a legtöbb környezeti terhelés. Markánsabb kivétel a
mezőgazdaság, amelynek környezetterhelése (műtrágya, területhasználat, üvegházhatást okozó
gázok [ÜHG] kibocsátása) dinamikusan nőtt a vizsgált időszakban. A vezetékes vízellátás
települési szinten teljes. Az ivóvízminőség terén az arzén szempontjából nem megfelelő
települések száma 20%-kal csökkent 2009-2013 között. Az ivóvízhálózat hálózati veszteségei a
korábbi időszakhoz hasonlóan nagyok, országos szinten a szolgáltatott ivóvíz 16,2%-ának felel
meg. A lakások csatornázottsága jelentősen javult, elérte a 77%-ot 2014-re. A csatornahálózaton
begyűjtött szennyvíz szinte teljes egésze (96%) megfelelő tisztításon esik át. A megújuló
energiaforrások felhasználása 19,7%-kal nőtt a primer (teljes) termelésben, annak 8,4%-át adják.
A gázhálózat fejlesztése viszont gyakorlatilag leállt.



A légszennyező anyagok kibocsátása csökkent 2009-2013 között, különösen a közlekedési
eredetűeké: a nitrogén-oxidoké 23,1%-kal, a szén-monoxid kibocsátás 17%-kal. Az
üvegházgázok hazai kibocsátása 2014-ben 24,6%-kal alacsonyabb az ÜHG kibocsátások 2005-ös
bázis szintjéhez képest. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) keretében elkészült a 7
tiszai árvíztározó. Az erdők aránya az ország területének 20,8% volt 2014-ben, 2009-hez képest
0,29 százalékponttal több. A települési hulladék mennyisége folyamatosan csökken, az egy főre
jutó közszolgáltatás keretében elszállított települési hulladék országos átlaga 2010-hez képest
15%-kal kevesebb volt 2014-ben. A szelektíven gyűjtött hulladék aránya 2014-ben elérte a 11,6%ot, ami 3,8 százalékpontnyi javulás 2010-hez képest. A hulladékfeldolgozásban is nőtt az
újrahasznosítás aránya. Az anyagában hasznosított települési hulladék arányának 31,2%-os 2014es értéke 11,7 százalékpontos növekedés 2010-hez képest.



A térségtípusokat tekintve a gazdasági és társadalmi mutatók 2009-2014 között is a főváros és
térsége kiemelkedő súlyát és szerepét mutatják. Pest megye Budapesthez való viszonyát kettősség
jellemzi, mert egyfelől erős, közvetlen gazdasági és munkaerő-piaci kapcsolatok fűzik a
fővároshoz, másfelől saját gazdasági teljesítménye elmarad a fővárosétól, különösen a fővárostól
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távolabb eső települések esetében. A főbb gazdasági és társadalmi mutatók (vállalkozások száma,
foglalkoztatás, jövedelem, oktatás) 2009-2014 között a nagyobb városok súlyponti szerepét jelzik,
a városhálózat így az ország meghatározó, felértékelődő térszerkezeti elemét képezi. 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. Különösen az aprófalvas
térségek folyamatai kedvezőtlenek. Az országos fejlettség átlagos szintjétől több szempontban is
elmaradó 109 kedvezményezett járásban él (2014 végén) az ország népességének 34,7%-a, a
leginkább elmaradott térségeknek számító, ún. komplex programmal fejlesztendő járásokban az
ország népességének 10%-a. E térségek fejlesztése kiemelt területfejlesztési feladat.
2. Területfejlesztési intézmény- és eszközrendszer megújítása
Területfejlesztési jogszabályok megújítása
A Tftv. 2011. és 2013. évi módosításai gyökeres változtatásokat hoztak a területfejlesztés
intézményrendszerében. Ennek legfontosabb eleme, hogy 2012. január elsejével megszűntek a
fejlesztési/területfejlesztési tanácsok országos, regionális, megyei és kistérségi szinten egyaránt.
Országos szinten az Országos Területfejlesztési Tanácsot (OTT) az Országos Területfejlesztési
Érdekegyeztető Fórum (OTÉF) váltotta fel. Területi szinten a regionális és kistérségi szerveződések
helyett a megyei szint került előtérbe, a területfejlesztés területi intézményrendszerének középpontjába
a megyei önkormányzatok kerültek. A régiók folyamatosan elvesztették vezető szerepüket, a
regionális fejlesztési ügynökségek 2012-től minisztériumi tulajdonba, 2014-től a megyei
önkormányzatok tulajdonába kerültek. A kistérségeket – összehangoltan a közigazgatás szervezésével
– a járások váltották fel. A törvénymódosítás új területfejlesztési érdekegyeztetési eszközöket hozott
létre: a regionális és megyei területfejlesztési konzultációs fórumokat.
A 2013. évi módosítás a megyei önkormányzatok számára vidékfejlesztési feladatokat is rögzített. A
törvény 2014. évi módosítása eredményeként a Balaton térséggel hasonló státuszzal kiemelt térséggé
vált a tokaji borvidék térsége, melynek nyomán 2014. júniusban megalakult a Tokaj Borvidék
Fejlesztési Tanács.
A területfejlesztést szabályozó rendeleteket tekintve a vizsgálati időszakban új jogszabály alkotása
(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 [218/2009. (X.6.) Korm. rendelet], a
területi monitoring rendszerről szóló 37/2010. (II.26.) Korm. rendelet [37/2010. (II.26.) Korm.
rendelet], a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet
[290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet], a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének,
valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet
[27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet]), valamint meglévő jogszabály módosítása (a területfejlesztéssel és
a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről,
nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet [16/2010. (II. 5.) Korm.
rendelet]) egyaránt előfordult.
Területfejlesztési intézményrendszer megújítása
A központi, országos szintű intézményrendszert érintő változások
A területfejlesztési szakigazgatás 2009-ben a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumban
(NFGM) működött, 2010. június óta az új kormányzati struktúrának megfelelően az NFM és az NGM
látja el a területfejlesztés szakmai irányítási feladatait. A 2011-2013 közötti kormányzati stratégiai
döntések alapjaiban változtatták meg a területfejlesztési szakpolitika kormányzati feladat- és hatásköri
megosztását. A Kormány döntésének megfelelően a törvény 2013. december 14-től hatályos
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módosítása alapján a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter – jelenleg a
nemzetgazdasági miniszter – feladat- és hatáskörébe tartozik a területfejlesztés intézmény- és
eszközrendszerének kialakítása, működtetése, szakpolitikai felügyelete.
A 2014-2020 közötti uniós programozási időszak eredményessége érdekében az uniós operatív
programok végrehajtása centralizált. 2014. január 1-jétől az irányító hatóságok az ágazati
minisztériumokhoz kerültek. A Miniszterelnökség koordinációs hatásköre magában foglalja mindkét
időszak alapjai és programjai tekintetében a jogi-, közbeszerzési ellenőrzést, minden támogatási döntés
előkészítését, a panasz és felülvizsgálati rendszert, a monitoring és menedzsment rendszer és a hazai
és nemzetközi kommunikáció működtetését. A minisztériumok rendelkeznek a tervezési, döntéselőkészítési és az operatív végrehajtási feladatokkal. 2014. április 15-ével a korábban állami tulajdonú
gazdasági társaságokként működő közreműködő szervezetek is a minisztériumokba integrálódtak.
A területfejlesztés háttérintézeti struktúrájának átalakítása során a VÁTI Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (VÁTI Nonprofit Kft.), feladatai a Miniszterelnökség
hatáskörébe kerültek át. A feladatokat 2014. július 1-től a Széchenyi Programiroda látja el. A
kormányzati irányítás és a központi közigazgatás korszerűsítését, a szabályrendszer átláthatóságának
megteremtését célzó kormányzati szerkezetátalakítás részeként 2015. január elsejétől megszűnt a
2012-ben létrehozott Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH), melynek feladatait az NGM vette át.
A TeIR üzemeltetését – az NGM irányítása és finanszírozása mellett – a VÁTI Nonprofit Kft. helyett
2012-től a Miniszterelnökség háttérintézményeként működő Lechner Nonprofit Kft. végzi.
A területi szintű intézményrendszert érintő változások
A területfejlesztési törvény módosításainak egyik legfontosabb eleme volt, hogy 2012. január 1-jével
megszűntek a regionális fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési tanácsok.
Területfejlesztési feladataikat a megyei önkormányzatok vették át, amelyeknek 2014-től fő feladatát
képezi a területfejlesztés. A területi együttműködés új eszközeként a törvény bevezette a regionális és
a megyei területfejlesztési konzultációs fórumok intézményét.
A regionális fejlesztési ügynökségek a 2007-2013 közötti európai uniós források kezelése
tekintetében közreműködő szervezeti feladatokat láttak el. Feladataik és szerepük a 2009-2014 közötti
időszakban fokozatosan csökkent. Az ügynökségek működését 2011. december 31-éig a regionális
fejlesztési tanácsok felügyelték. A regionális fejlesztési tanácsok megszűnésével az ügynökségek
2012. január 1-től állami tulajdonba kerültek (a tulajdonosi jogokat az NFM gyakorolta), 2014-től
pedig a megyei önkormányzatok lettek a tulajdonosok.
A területfejlesztési törvény felhatalmazása alapján térségi fejlesztési tanácsok létrehozására korábban
a megyei területfejlesztési tanácsok és a regionális fejlesztési tanácsok voltak jogosultak a
régióhatárokon, illetve a megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatok
ellátására. A tanácsok megszüntetését követően ez a jogkör a megyei közgyűlésekhez került.
A területfejlesztési törvény kiemelt térségfejlesztési tanácsokat is nevesít, melyek területét, tagságát,
feladatait rögzíti. A kiemelt térségek területfejlesztési koncepcióját és programját a Kormány fogadja
el. 2011 végéig két kiemelt térségi fejlesztési tanács működött, a Balaton Fejlesztési Tanács és a
Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács. A törvény 2012. január 1-től hatályos módosításával a
Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács megszűnt, míg a 2014. évi törvénymódosítás létrehozta a
Tokaj Borvidék a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsot.
A területfejlesztési törvény módosításával 2014. februárban lényegében megszűntek a korábban
statisztikai, tervezési, fejlesztési funkcióval is rendelkező kistérségek. A területi összhang érdekében a
területfejlesztési politika is átállt az államigazgatási funkcióval kialakított járási rendszerre (pl.
kedvezményezett járások besorolása).
Területfejlesztési célokat szolgáló szabályozási és forráskoordinációs eszközök
A területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségeket lehatároló rendszer 1986 óta
folyamatosan alakult ki. A besorolást kezdettől fogva térségi (körzeti, majd kistérségi) és települési
szinten is elvégezték. Az elmaradottság kritériumrendszere folyamatosan változott, de az indikátorok
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közül a munkanélküliség és a foglalkoztatottság dimenziója mindig is kitüntetett figyelmet kapott.
2015-től a jelenleg hatályos, a kedvezményezett járások besorolását rögzítő 290/2014. (XI. 26.) Korm.
rendelet, valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet (105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet), amely a
kedvezményezett települések lehatárolását tartalmazza. Mindkét lehatárolás azonos módszertan
alapján sorolja be a járásokat, illetve a településeket kedvezményezetti kategóriákba. A
kedvezményezett járások lehatárolása jelenleg egy 24 mutatóból álló komplex indikátor segítségével
történik, mely alapján 109 járás számít kedvezményezettnek (az ország 197 járásából). E járások
különböző kedvezményeket kaphatnak a fejlesztéspolitika keretében, pl. az európai uniós programok
támogatási rendszerében vagy egyéb szabályozási kedvezmények formájában.
A szabad vállalkozási zónákat a Kormány 2013 elején, a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben
alakította ki. A rendelet összesen 1 080 települést nyilvánított szabad vállalkozási zónává: a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendeletben (311/2007. (XI.
17.) Korm. rendelet) meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérségekben található, összesen 903
települést teljes körűen szabad vállalkozási zónává nyilvánítja, valamint „terület- és
gazdaságfejlesztési, valamint foglalkoztatáspolitikai szempontok alapján” további 177 (a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló rendelet szerint hátrányos helyzetűnek minősülő)
települést is szabad vállalkozási zónának nyilvánít. 2015 év végén az új, - a kedvezményezett járások
besorolását szabályozó 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet - besorolással összhangban a szabad
vállalkozási zónákra vonatkozó 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet is módosításra került. A módosítás
kizárólag a „fejlesztendő” vagy „komplex programmal fejlesztendő” kategóriákba eső járásokban
található településekkel egészítette ki a szabad vállalkozási zónáknak minősülő települések listáját, a
Kormány egyedi döntésével szabad vállalkozási zónává minősített települések köre nem változott. A
módosítás nyomán az eredeti 1 080 település mellett további 122 település vált szabad vállalkozási
zónává.
Gazdaság- és területfejlesztési szempontból a szabad vállalkozási zónák jelentősége, hogy a
területükön működő vállalkozások társasági adó- és szociális hozzájárulási adó-kedvezményt
élveznek, emellett egyes hazai finanszírozású támogatási programokban (így a Nemzet Foglalkoztatási
Alapból meghirdetett foglalkoztatás bővítési pályázatoknál) a zónákban működő (vagy oda betelepülő)
vállalkozások többlettámogatást igényelhetnek. Ezen túl 2014-2020 között a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program (GINOP) vállalkozási és foglalkoztatási prioritási tengelyében is célként
jelenik meg a szabad vállalkozási zónák fejlesztése, mely alapján több pályázati felhívás segíti a
szabad vállalkozási zónákban megvalósuló fejlesztéseket.
Az Új Széchenyi Terv 2011-ben 42 nemzeti programot fogalmazott meg, melyek között térségi
nemzeti programokat is találunk, területfejlesztési kapcsolódásokkal. A térségi programok
végrehajtásához szükséges forrásokról és forráskoordinációról jellemzően kormányhatározatok
rendelkeznek. A nemzeti programokat 2011- és 2013 között az NFM koordinálta, 2014-től a
Miniszterelnökség látja el a koordinációt. Térségi nemzeti program a Balaton Fejlesztési Program, az
Ős-Dráva Program, a Tisza-tó komplex program, Tokaj-Hegyalja kultúrtáj világörökségi helyszín
fejlesztése, a Kreatív város – fenntartható vidék („KRAFT”) program, a Mura nemzeti program.
Az európai uniós összehasonlításban Budapest mutatói miatt fejlett régiónak számító Középmagyarországi régió részeként Pest megye számára a 2014-2020 közötti európai uniós programok
keretében lényegesen kevesebb fejlesztési forrás érhető el, mint a többi (EU besorolás szerint kevésbé
fejlett régiónak számító) megyében, miközben a megye egy főre jutó GDP értéke alig haladja meg az
uniós átlag felét. Ebból kifolyólag a Kormány Pest megye célzott támogatásáról döntött (Pest megye
Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020
megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016 (VI.13) Korm. határozat
[1295/2016 (VI.13) Korm. határozat]), mely szerint a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye
területén lévő vállalkozások fejlesztései a 2016–2021 közötti időszakban, a hazai központi
költségvetés terhére célzott pénzügyi támogatásban részesülnek.
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Az Európai Unió területfejlesztéshez kapcsolódó szabályozása, intézményei és eszközei
Területfejlesztési célok és eszközök az Európai Unió kohéziós politikájában

A vizsgálati időszakot érintette a lisszaboni stratégia 2020-ig szóló folytatásának, az Európa
2020 stratégiának az elfogadása 2010-ben. A stratégia az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedést célozza, fő célja az EU versenyképességének növelése, szociális piacgazdasági
modelljének fenntartása és forrásai hatékony felhasználásának jelentős javítása mellett. Az Európa
2020 stratégia közvetlenül nem rögzít területfejlesztési célt, azonban a célok mindegyikének van
területfejlesztési összefüggése, melyben ki kell emelni a foglalkoztatási, képzési és szociális
célokat.
Az Európai Unió szintjén a területfejlesztés tagállami hatáskörbe tartozik. A területfejlesztéshez a
legközelebbi EU szintű kapcsolódást a kohéziós (regionális) politika jelenti, amely Magyarország
2004-es EU-csatlakozását követően a hazai területfejlesztés és általában a fejlesztéspolitika
legfontosabb finanszírozójává lépett elő, a közberuházások több mint 70%-át finanszírozva. A területi,
regionális dimenzió már a kezdetektől fogva részét képezte az EU kohéziós (korábbi nevén regionális)
politikájának. A Lisszaboni Szerződés 2009-es hatálybalépésével az unió a gazdasági és szociális
kohézióval egy szintre emelte a területi kohéziót, ezzel formálisan is a politika céljaként határozta
meg az Európai Unió gazdasági és szociális összetartásának erősítése mellett a régiók harmonikus
fejlődésének segítését és a közöttük lévő fejlettségbeli különbségek mérséklését.
A 2009-2014 közötti vizsgálati időszakban a 2007-2013 közötti programidőszakra vonatkozó
európai uniós keretrendszer és jogszabályok határozták meg a területfejlesztési szempontból
kiemelten fontos kohéziós politikát és agrár-vidékfejlesztési politikát. Ezen európai uniós
jogszabályok adta keretek között alakíthatta ki Magyarország a 2007-2013 közötti operatív
programokat, érvényesítve a regionális szintű programok lehetőségét. A 2007-2013 közötti uniós
programidőszak EU szabályrendszerében a területi kiegyenlítés, felzárkóztatás elvén és regionális
szintű megközelítésen (NUTS4 régiók besorolása, regionális operatív programok lehetősége) túl
általánosan nem voltak speciális területfejlesztési eszközök. A vidékfejlesztési program alkalmazott
rendeleti szintű előírásokat a vidéki térségek fejlesztésére, így a vidékfejlesztési intézkedések (EMVA
rendelet szerinti 3-4.- tengelyek) esetében a tagállam által definiált vidéki térségek területi jogosultsági
kritériumot jelentettek. A Leader jelentette a másik olyan speciális területi eszközt a vidékfejlesztési
programban, amelynek területfejlesztési jelentősége kiemelkedő. Az ERFA rendelet a városfejlesztési
tartalmú korábbi URBAN közösségi kezdeményezés tapasztalataira és erősségeire építkezve a
fenntartható városfejlesztést az ERFA által finanszírozott operatív programok számára nevesítette
A területfejlesztés számára a 2014-2020-as időszak talán legfontosabb újdonsága, hogy új
végrehajtási eszközök állnak rendelkezésre a területi szempontok figyelembe vételére. A megerősített
területi dimenzió legmarkánsabban a városi területek esetében figyelhető meg. A városok, mint a
kohéziós politika eredményes megvalósításának kulcsszereplői jelentek meg a kohéziós politika
reformja során. A fenntartható városfejlesztés támogatására kötelezővé vált az integrált megoldások
alkalmazása, amelyre az ERFA források minimum 5%-át kell fordítani. Az integrált megközelítés
mellett fontos uniós elvárás még, hogy a városi hatóságok vegyenek részt a fejlesztések
kiválasztásában és megvalósításában. Ennek megfelelően a fenntartható városfejlesztés a hazai
operatív programok tervezése során is szempont volt, a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) önálló prioritástengelyen elhelyezett megyei jogú városi fejlesztései teljesítik ezt a
kritériumot (a TOP ezen túl is tartalmaz városfejlesztési elemeket).
Új eszköz a területileg integrált fejlesztések megvalósítására a kohéziós politikában az integrált
területi beruházás (ITB), amely lehetővé teszi, hogy egy meghatározott területi egység (térség,
nagyvárosi térség) fejlesztéseit az operatív programokban rögzített módon, egy előre rögzített
forráskeret erejéig, a térség stratégiájával és programjával összhangban, több alap és egy, vagy akár
több operatív program eltérő prioritási tengelyei finanszírozzák. Az ITB eszköz alkalmazásával a
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2014-2020 közötti operatív programok tervezése során Magyarország is számolt (a Balaton térség, a
megyei és megyei jogú városi fejlesztések integrált kezelésére), a végrehajtási kockázatok miatt
azonban nem alkalmazta ezt az eszközt, helyette az EU rendeleti kötöttségek nélküli, speciális
végrehajtási eljárásként működtetett integrált területi programot (ITP) és hozzá kapcsolódóan
kialakított területi kiválasztási rendszert vezette be.
A 2014-2020-as időszakban a kohéziós politika számára is lehetővé tette a szabályozás a
közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítását. Az új eszköz a vidékfejlesztésben már
alkalmazott LEADER kezdeményezésen alapul, nem kötelező jelleggel kiterjesztve azt a strukturális
alapokra és a városi területekre is. Az operatív programok tervezése során Magyarország számolt az
ERFA, ESZA és EMVA, sőt Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) finanszírozású CLLD
bevezetésével, azonban a végrehajtási kockázatok és a tematikus leválasztás nehézségei miatt két
típusú CLLD került az érintett operatív programokba. A Vidékfejlesztési Program (VP) továbbra is
EMVA finanszírozással biztosítja a Leader működését, míg a TOP kísérleti jelleggel ERFA és ESZA
együttes finanszírozású CLLD-k működését tette lehetővé a 10 ezer főnél népesebb városokban.
Az európai területi együttműködések a kohéziós politika külön célkitűzését jelentik, amelyek határon
átnyúló, interregionális és transznacionális programokon keresztül segítik a több tagállamot érintő
kihívások kezelését. Új elemként a kohéziós politikában is szerepet kaptak a makroregionális
stratégiák, amelyek egy több országot lefedő makrotérség helyi, térségi, nemzeti és európai szintű
beavatkozásainak koordinációját segítik. Bár önálló költségvetéssel nem rendelkeznek, az egyes
makrostratégiák egyes transznacionális programok alapjául is szolgálhatnak (pl. Duna Program).
Az EU területfejlesztésért felelős minisztereinek együttműködése keretében 2007-ben fogadták el az
EU harmonikus és policentrikus területi fejlődését szolgáló Területi Agendát, amelyet a magyar EU
elnökség koordinálásával, 2011-ben újítottak meg. Az Európai Unió Területi Agendája 2020 című
miniszteri állásfoglalás kifejezte a tagországok azon törekvését, hogy az Európai Unió kohéziós
politikájának gazdasági és társadalmi dimenziója mellett a területi dimenzió is egyenrangú szintre
emelkedjen, és hogy a területi szempontokat valamennyi releváns szakpolitikában figyelembe vegyék.
Az Európai Unió területi statisztikai rendszere és regionális támogatások
Az EUROSTAT által létrehozott, 2003-ban rendelettel szabályozott statisztikai területi egységek
osztályozási rendszere (NUTS) hézag- és átfedésmentesen három egymásra épülő egységből (NUTS1, NUTS-2 és NUTS-3) áll. A NUTS-rendszer területfejlesztési jelentősége a területi statisztikai
jelentőségen túl az, hogy az EU támogatáspolitikájának bázisát is képezi. A NUTS-2 régiók EU-27
(28) átlagának százalékában kifejezett, az egy főre jutó vásárlóerő paritáson mért bruttó hazai termék
(GDP/fő) értéke szerint kerül megállapításra az EU kohéziós és vidékfejlesztési támogatásainak
mértéke, a támogatható tevékenységek köre és a társfinanszírozás aránya, a támogatásokhoz
kapcsolódó forráskoncentrációs megkötések és a vállalkozásoknak beruházásokra nyújtható
támogatások mértéke (maximális támogatási intenzitás). Az Európai Bizottság által legutoljára
közzétett jegyzék tartalmazza a kevésbé fejlett, az átmeneti és a fejlettebb régiók kategóriájába tartozó,
az ERFA-ból és az ESZA-ból finanszírozásra jogosult régiók listáját. A jegyzék a támogatási periódus
egészére, legutoljára az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete 90. cikk (4) bekezdése
értelmében 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig érvényes.
A vizsgálati időszakban a 2007-2013 közötti regionális besorolás volt érvényes. A GDP értékük
alapján Magyarországon a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) kivételével (a régió
egy főre jutó GDP meghaladta az uniós átlag 75%-át) valamennyi régió (Dél-alföldi, Dél-dunántúli,
Észak-alföldi, Észak-magyarországi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli régiók) konvergencia
régiónak minősült (GDP-jük nem érte el az uniós átlag 75%-át), így magasabb támogatásra voltak
jogosultak. A Kohéziós Alap forrásaira az ország egésze tagállami szinten volt jogosult (az ország
bruttó nemzeti jövedelme (GNI) nem érte el az uniós átlag 90%-át). Az agrár-vidékfejlesztési források
ugyancsak valamennyi régióban elérhetők voltak. A 2014-2020 közötti időszakban is ugyanez a régió
besorolás érvényes, azaz a Közép-magyarországi régió a fejlett, a többi régió a kevésbé fejlett
kategóriába esik, így e régiók az ERFA és ESZA esetében magasabb támogatásra jogosultak.
A következő, 2020 utáni időszakra vonatkozóan a Kormány a Közép-magyarországi régió
kettéválasztásáról döntött (a Közép-magyarországi régió kettéválasztásáról szóló 2013/2015. (XII.
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29.) Korm. határozat [2013/2015. (XII. 29.) Korm. határozat]) és kezdeményezte a Középmagyarországi NUTS-2 szintű tervezési-statisztikai régió kettéválasztását két új NUTS-2 egységre,
Budapestre és Pest megyére a hatályos közigazgatási (NUTS-3) határok mentén.5
Regionális támogatási térkép
Az Európai Bizottság által kidolgozott, a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás
(RAG) alapján meghatározásra került a tagországok régióira, illetve területi egységeire a
versenyszabályok alá tartozó tevékenységekhez beruházási támogatás formájában nyújtható állami
támogatások maximális mértéke. Az ún. elmaradott térségekben gazdasági tevékenységhez nyújtható
regionális beruházási támogatás szabályrendszeréről jelenleg az Európai Bizottság által 2013. június
28-án elfogadott, 2014. július 1-től hatályos regionális állami támogatásokról (2014-2020) szóló
iránymutatás rendelkezik. A regionális iránymutatás a kevésbé fejlett térségek két csoportját
különbözteti meg: (1) rendkívül alacsony életszínvonalú, az Európai Unió működéséről szóló
szerződés (EUMSZ) 107. cikkének (3) bekezdése szerinti térségek (ún. a) térségek), valamint (2)
nemzeti szinten elmaradott térségek (ún. c) térségek). Ezen elvek alapján az egyes területek
vonatkozásában alkalmazandó, azok fejlettségi szintjeinek megfelelően meghatározott maximális
támogatási intenzitásokat a regionális támogatási térkép határozza meg. Magyarország
vonatkozásában a 2014. július 1-jétől hatályos, az Európai Bizottság által jóváhagyott regionális
támogatási térképet a 37/2011. Kormányrendelet 25. §-a tartalmazza.
A 2014-2020 közötti támogatási térkép félidei felülvizsgálata keretében a Gazdasági Kabinet 2016.
augusztus 23. ülésén a regionális támogatási térkép módosításának kezdeményezéséről döntött a
Közép-magyarországi régión belül Pest megye területén kijelölt „c” térségek településlistája
vonatkozásában. A módosítás az Európai Bizottság jóváhagyását követően 2017. január 1-től léphet
érvénybe.
Visegrádi együttműködés
A V4, valamint Románia és Bulgária (+2) területfejlesztési együttműködése 2008-ban indult el a
területfejlesztésért felelős miniszterek prágai találkozójával, amely a 2010-es budapesti miniszteri
találkozót követően, 2014 tavaszán elkészült a V4+2 országok közös területfejlesztési stratégiája,
feltárva azokat az akadályokat, amelyek helyi vagy regionális szinten gátolhatják a térség fejlődését.
A Közös Területfejlesztési Stratégia a területfejlesztési kihívások kezelésének V4+2 szintű
összehangolásával kíván hozzájárulni az együttműködésben résztvevő országok területileg
kiegyensúlyozottabb fejlődéséhez, ezáltal az Európai Unió területi kohéziójának elősegítéséhez. A
közös stratégia céljai szerint emellett hozzájárul a nemzeti területrendezési és területfejlesztési
dokumentumok nemzetközi összehangolásához és a tervdokumentumok felülvizsgálatához; 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 megvalósulását, összhangban a V4+2
országok közös kihívásaival és lehetőségeivel.
Európai Területi Társulások
Az Európai Területi Társulások (ETT) intézményét az Európai Unió 2006-ban hívta életre a
tagállamok régiói és helyi hatóságai közötti határokon átnyúló együttműködések támogatására a
gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése érdekében. A Kormány szakmai és anyagi
támogatásának eredményeként 2014 végére magyar részvétellel működött a legtöbb ETT Európában:
20 magyar részvételű és 15 magyarországi székhelyű.

5

Magyarország az előírt 2016. február 1. határidővel jelezte az Európai Bizottság és az EUROSTAT felé a
Közép-magyarországi régió közigazgatási határok mentén történő kettéválasztásának szándékát.
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Területfejlesztési tervezés
Az országos szintű fejlesztési és területfejlesztési koncepció az ország számára hosszú távra határozza
meg a legfontosabb fejlesztési alapelveket és stratégiai célkitűzéseket. A 2014-ben elfogadott OFTK
integrálja a hazai fejlesztési célokat és igényeket, meghatározta azok területi dimenzióit, megalapozta
a 2014-20-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra készült tervdokumentumokat
(Partnerségi Megállapodás, operatív programok). A koncepció emellett nemcsak a területfejlesztési (és
vidékfejlesztési) politika beavatkozási térségeire (pl. társadalmi felzárkóztatás térségei, tanyás
térségek) vonatkozóan rögzít célkitűzéseket és szempontokat, hanem olyan térségtípusokat is azonosít,
amelyek jellegük, adottságaik miatt képeznek sajátos térkategóriát (pl. Tisza-térség).
A kiemelt térségeket tekintve a Balaton Fejlesztési Tanács kidolgozta a Balaton térség
területfejlesztési koncepciója és területfejlesztési programját, a Tokaji Borvidék Fejlesztési
Tanács területfejlesztési tervdokumentumai elkészítés alatt állnak.
Az OFTK által meghatározott alapelvek és célok mentén a megyei önkormányzatok, valamint
Budapest Főváros Önkormányzata 2012-ben kezdte meg a területfejlesztési koncepció és a
területfejlesztési program kidolgozását. A megyei és fővárosi területfejlesztési koncepciók 2014
tavaszán, a területfejlesztési programok 2014 ősz végén készültek el.
Területi és területfejlesztéshez kapcsolódó uniós finanszírozású programok
A 2007-2013 közötti programidőszak programjai
A 2007-2013 közötti uniós programozási időszakban az Országos Területfejlesztési Koncepcióban
(OTK) megfogalmazott területfejlesztési célokhoz és az Országos Fejlesztési Koncepcióban (OFK)
rögzített, a kiegyensúlyozott területi fejlődés stratégiai célhoz kapcsolódó területi szempontok
megvalósítását elsősorban a regionális operatív programoknak kellett támogatni. Külön regionális
operatív program készült valamennyi tervezési-statisztikai régióra, a programok régióspecifkus
egyedisége azonban a hat kevésbé fejlett, konvergencia régióban az azonos ágazati, szakterületi
tematika következtében nem bontakozhatott ki kellően.
Az elmaradott térségek, külső és belső perifériák felzárkóztatására a fejlettségi mutatók szerint a 33
leghátrányosabb helyzetű kistérség számára állt rendelkezésre forrás az érintett regionális operatív
programokban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl). A programhoz a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP), a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP), a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP), az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP) és az Államreform Operatív Program (ÁROP) is biztosított támogatást.
Az ÚMVP a vidéki térségeket külön vidékfejlesztési intézkedésekkel (3. tengely vidékfejlesztési
tengely vidékfejlesztési intézkedései és a 4. tengelyt képező Leader) támogatta. Valamennyi
vidékfejlesztési intézkedés fontos támogatási eszközt jelentett a vidéki térségek fejlesztéséhez,
kiemelten a gazdasági diverzifikáció támogatása, valamint a helyi közösségeket erősítő szerepe révén
az integrált közösségi szolgáltató terek létrehozása, fejlesztése, valamint a helyi partnerséget,
fejlesztési kapacitásokat erősítő, a programalapon működő Leader programot.
Az ETE Programok a határ menti területek együttműködésének erősítését támogatták.
A 2014-2020 közötti programidőszak programjai
A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás tervezés felelőse az NGM,
szakmai támogatója az NTH volt. A hivatalos (formális) egyeztetések 2014 tavaszán kezdődtek,
amelyek felelősségét 2014 júniusától a Miniszterelnökség vette át. A dokumentum Európai Unió
Bizottsága (Bizottság) általi elfogadására 2014. augusztus 29-én, a Bizottság és a Magyar Kormány
közötti aláírásra 2014. szeptember 11-én került sor. A Partnerségi Megállapodás területpolitikai
szempontrendszere nagymértékben illeszkedik az OFTK által megfogalmazottakhoz.
A 2014-2020 közötti uniós programozási időszak területi operatív programjai a gazdaságfejlesztést és
a foglalkoztatást szolgálják. A 2014-2020 közötti uniós programozási időszakban a hat kevésbé fejlett
régió területén a TOP, a fejlettebb Közép-magyarországi régió területén a Versenyképes Közép21

Magyarország Operatív Program (VEKOP) váltotta a 2007-2013 időszak regionális operatív
programjait. A két operatív program tervezését az NGM végezte. A tervezés során a területi szereplők
– a megyei önkormányzatok, a megyei jogú városok önkormányzatai és a fővárosi önkormányzat –
javaslataikkal kulcsszerepet játszottak és a végrehajtás folyamatában is közreműködnek. Mindkét
operatív program az Európai Bizottság 2015. február 12-i elfogadó határozatával vált véglegessé. A
TOP bír nagyobb jelentőséggel, mivel összesen több mint 1200 milliárd forintnyi forráskerettel
rendelkezik, és támogatási területe a fejlettebb Közép-magyarországi régión kívüli összes megyére
kiterjed.
A 2014-2020 közötti programozási időszakban a Közép-magyarországi régió – a magyarországi régiók
közül egyedüliként – a fejlettebb régiók kategóriájába került besorolásra. Ennek következtében a régió
európai uniós fejlesztési forrásai a korábbi időszakokhoz képest jelentősen csökkentek, és a VEKOP
tervezését és végrehajtását számos kötöttség terheli a közösségi előírásoknak megfelelően. A VEKOP
287,58 Mrd Ft forráskeretének jelentős része a kevésbé fejlett régiókra vonatkozó ágazati operatív
programok fejlesztéseinek a Közép-magyarországi régió területére vetített intézkedései, úgynevezett
„tükörprogramok” formájában lesznek elérhetők. Az ágazati operatív programok forrásai – egyes
kivételektől eltekintve – ugyanis nem használhatók fel a fejlettebb régiók kategóriájába tartozó Középmagyarországi régióban. Az operatív program részben finanszíroz olyan fejlesztéseket is, amelyek
alapvetően ágazati operatív programokban kaptak helyet, de egész országra kiterjedő hatásuk a Középmagyarországi régió területén is jelentkezik. Előzőekből következik, hogy a VEKOP esetében a
területi szereplők decentralizált fejlesztései kevésbé jelennek meg, de a program figyelembe veszi a
területi igényeket is. Budapest Főváros Önkormányzatának, a Pest Megyei Önkormányzatnak és Érd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrált Területi Program kialakításával lehetősége nyílt
indikatív tervezési forrásokra beruházásokat javasolni.
A megyei – illetve fővárosi – területfejlesztési koncepciók és programok jelentik az alapját az uniós
források felhasználását támogató, a Területi Kiválasztási Rendszer eljárásrend keretében elkészített
ITP-knek. Az ITP tartalom a kevésbe fejlett régiók megyéi esetében a TOP prioritásaihoz, a főváros és
Pest megye esetében a VEKOP egyes intézkedéseihez kapcsolódnak. A megyei önkormányzatok és a
megyei jogú városok előre meghatározott indikatív forráskeretekre készítették el integrált területi
programjaikat.
A két területi operatív program mellett további operatív programok is figyelembe veszik a területi,
területfejlesztési szempontokat egyes intézkedéseikben. A GINOP a kutatás-fejlesztési és innováció
források felhasználásával hozzá kíván járulni az eltérő fejlettségű régiók, megyék közötti innovációs
különbségek csökkentéséhez és a gazdaság-fejlesztési övezetek (növekedési zónák) megerősítéséhez.
A Balaton térség támogatása és a turizmus hálózatos fejlesztései lehetőséget biztosítanak az érintett
területek gazdasági megerősítésére. A GINOP emellett hozzájárul a területi leszakadási folyamatok és
a hátrányos helyzet csökkentéséhez, ezért forrásokat biztosít a fejlesztendő térségek (járások és
települések) központilag koordinált fejlesztéseihez is, ebben a fejlesztendő településeket magukba
foglaló szabad vállalkozási zónák jelentik a fő fókuszpontot.
Az Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) kiemelt céljaként a társadalmi felzárkózást célzó
támogatásokat térségi integrált program keretében a szabad vállalkozási zónák településeire és a
fejlesztendő járásokra koncentrálja. Az integrált program EFOP kapcsolódású kiemelt elemei között a
társadalmi felzárkózás, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, egészségügyi
szűrőprogramok, egészségügyi és szociális alapellátás fejlesztése.
A VP-ben a vidéki térségek és közösségek területileg kiegyensúlyozott fejlesztése szempontjából
kulcsfontosságúak a helyi közösség részvételével megvalósuló fejlesztési programok. A CLLD
(LEADER) alulról építkező rendszere a vidéki kihívások alapos feltárását és a helyi erőforrások széles
körű hasznosítását teszi lehetővé. A helyi gazdaság és társadalom erősítése érdekében a helyi
fejlesztési stratégiák alapján lehetőség nyílik a mezőgazdaságon kívüli mikro- és kisvállalkozások
munkahelymegtartó és önfoglalkoztatást segítő fejlesztéseinek megvalósítására. A TOP a város-vidék
kapcsolatok erősítése érdekében lehetővé teszi a városok és vidéki térségek közötti termelési,
értékesítési, szolgáltatási kapcsolatok támogatását.
Európai területi együttműködési programok
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A nemzeti végrehajtási kompetenciába tartozó operatív programok mellett a 2007-2013 közötti
kohéziós politika beavatkozásainak másik pillérét az ETE programok jelentették. E célkitűzés
határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési programtípus megvalósítását
támogatta. Magyarország a 2007-2013-as időszakban összesen 13 (hét határ menti, kettő
transznacionális és négy interregionális) együttműködési programban vett részt. 15 megye érintettjei
voltak jogosultak egy vagy több határ menti programban támogatásra. A transznacionális és
interregionális programok hazánk teljes területét lefedték. Magyarország hat program esetében volt
felelős a közös intézményrendszer működtetéséért. A hazánk részvételével megvalósult ETE
programok teljes költségvetése elérte az 1.485 millió eurót. A projektek finanszírozására jutó allokáció
az egyes programokban lekötésre került.
Az ETE 2007 óta az EU regionális politikájának egyik fő célkitűzését képezi. A fejlesztéspolitikai
szinergiák elérése érdekében a Partnerségi Megállapodás rögzíti a területi együttműködésekkel
kapcsolatos hazai prioritásokat, valamint a nemzeti és az európai területi együttműködési programok
összhangjának elvét, a végrehajtás nemzeti és regionális szintű koordinációs mechanizmusait,
valamint ezek fő prioritásterületeit. A 2014-2020-as időszakban Magyarország hét határon átnyúló, két
transznacionális (Duna Transznacionális Program és Interreg CENTRAL EUROPE 2020
Transznacionális Együttműködési Program), valamint négy interregionális ESPON 2020, INTERREG
EUROPE, INTERACT III és URBACT III) együttműködési programban vesz részt. A programok
tervezése 2012-ben kezdődött és azok Európai Bizottság által 2014-2015 folyamán történt
elfogadásáig tartott. A határon átnyúló együttműködési programok tervezésében való magyar
részvételért előbb az NFM, majd a Miniszterelnökség; a transznacionális, valamint az ESPON 2020,
INTERREG EUROPE és INTERACT III programok esetében az NGM, az URBACT III program
esetében előbb a Belügyminisztérium, majd a Miniszterelnökség volt felelős. Az elkészült programok
számottevő forrást nyújtanak a magyar partnerek fejlesztéseihez: a határon átnyúló programok az adott
határszakasz megyéinek, míg a transznacionális és interregionális programok az ország teljes területén
biztosítanak forrásokat.
3. Területfejlesztési célokat szolgáló támogatások
Az uniós és hazai fejlesztési támogatások területi megoszlása
A fejlesztéspolitikai beavatkozások eredményeként 2009-2014 között Magyarországon 8 180 Mrd Ft
fejlesztési célú támogatást fizettek ki hazai, uniós és egyéb nemzetközi forrásokból. Ugyanezen
időszak alatt 11 040,6 Mrd Ft értékben kötöttek támogatási szerződést. Mindezen összegen felül
további 2 116,3 Mrd Ft, döntő részben uniós, kisebb részben hazai forrásból származó támogatás
került kifizetésre döntően a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódóan (területalapú és kompenzációs
támogatások stb.), melyek önmagukban nem tekinthetők fejlesztési célú támogatásnak, de
hozzájárulnak az ágazat fejlődéséhez. A leszerződött támogatási összeg a hat év alatt, évi átlagban 2
192,8 Mrd Ft, azaz évente a támogatások nagyságrendileg a 2014. évi bruttó hazai össztermék 6,8 %ának felelnek meg (a kifizetett támogatásoknál ez 1 716 Mrd Ft, s a GDP 5,3 %-a). A fejlesztési célú
támogatások döntő többsége (a leszerződött támogatások 94,4%-a, a kifizetett támogatások 92,4%-a)
európai uniós forrásból származik.
Az összes leszerződött és kifizetett támogatás területi eloszlása jelentős területi különbségeket mutat.
A legtöbb megítélt támogatás Budapestre és Pest megyébe (1088,8 illetve 684 Mrd Ft), valamint a
Dunától keletre található megyékbe jutott, miközben Nógrád (142 Mrd Ft) és Heves (307,3 Mrd Ft),
valamint a dunántúli megyék kisebb támogatási összeget kaptak (jellemzően 150-400 Mrd Ft között) .
Az uniós források területi eloszlásában megfigyelhető a területi kohézió elveinek érvényesülése,
miszerint az elmaradottabb térségek támogatottsága jelentősebb volt. Észak-Magyarország, ÉszakAlföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl az összes uniós forrás 60%-át kapta, miközben népességaránya
mindössze 48,9%, a GDP-ből való részesedése pedig alig 32%.
Fejlesztési célterületenként nagy különbségek tapasztalhatóak a hazai és az uniós források arányában.
A hazai források szerepe négy célterületen volt igazán jelentős: (a) közművelődés, kultúra, sport
területen; (b) a szociális ellátás, (c) az energetika; valamint (d) a foglalkoztatás és képzések területén.
23

A 2009-2014 között kifizetett uniós és hazai támogatások esetében egyértelmű a közlekedés és
szállítás fejlesztési célterület vezető szerepe, a vizsgált időszakban közel 2000 milliárd Ft támogatást
fizettek ki e célra. Jelentős volt a „gazdálkodást szolgáló” (főleg a területalapú) agrártámogatások
volumene is. A többi fejlesztési célterület közül a környezeti beavatkozások, az agrárgazdaság, a
lakhatási infrastruktúra és a vállalkozásfejlesztés támogatása volt kiemelkedő. A fejlesztési célú
támogatások 35,9%-a infrastruktúrafejlesztésre, 28,9%-a gazdaságfejlesztésre, és a 20,9%-a humán
szolgáltatások fejlesztésére jutott. A „gazdálkodást szolgáló” agrártámogatások nagy részét, több mint
négyötödét a területalapú támogatások tették ki, de az állattenyésztésbe is jelentős források jutottak.
Az egy főre jutó leszerződött támogatásokat tekintve megállapítható, hogy a fejlettebbnek tekinthető
megyék jellemzően inkább kevesebb, míg a kevésbé fejlettek nagyobb egy főre jutó támogatást
kaptak. Azaz a kohéziós politika a forrásallokáció tekintetében megyei szinten viszonylag eredményes
volt, ugyanakkor előfordulnak a fő tendenciától eltérő különbségek (például Zala megye
kedvezőtlenebb helyzete a Nyugat-dunántúli régióban). A kifizetett támogatások esetében hasonló
területi szerkezet rajzolódik ki, nincsenek jelentős különbségek a leszerződött és a kifizetett
támogatások között. Járási szinten vizsgálva természetesen nagyobb különbségek láthatóak az
országban. Budapest térségében messze az országos átlag alatti az egy főre jutó támogatás, s nemcsak
a központi régióban, hanem Komárom-Esztergom, Nógrád, Fejér és Tolna megye járásainak
többségében is. A legalacsonyabb egy főre jutó támogatás a Pest megyei járásokat jellemzi
(Dunakeszi, Monori, Vecsési, Budakeszi és Szentendrei).
Hazai területfejlesztési források
A területfejlesztést szolgáló források hazai költségvetésből történő biztosítása az európai uniós
források előtérbe kerülésével fokozatosan visszaszorult, mely változás a vizsgálati időszakban is
nyomon követhető. A hazai területfejlesztési célú források szerepvesztésének, forráskeretük
csökkenésének elsődleges oka az, hogy az európai uniós támogatások fokozatosan átvették a
korábbi hazai területfejlesztési pályázati programok szerepét. 2010-től érvényesült az az elv,
miszerint a fejlesztéseket – ahol ez lehetséges – az uniós források finanszírozzák. A területfejlesztési
források elsődlegesen településfejlesztési, önkormányzati fejlesztéseket finanszírozó funkcióját így a
vizsgálati időszakban átvették a regionális operatív programok, valamint az ágazati operatív
programok. Emellett a 2008-2009-es gazdasági válság 2010-től feszes költségvetést tett szükségessé,
mely az uniós fejlesztési programok hazai társfinanszírozási szükséglete mellett a nemzeti
támogatások, így a hazai területfejlesztési források keretét is erőteljesen érintette.
A fentiekből következően a hazai területfejlesztési források 2009-hez képest a 2010-2015 közötti
években szerényebb forráskerettel működtek, 2015-ben azonban jelentősebb emelkedés mutatkozott,
elérve a 3,3 Mrd Ft forrásnagyságot. A területfejlesztési források szerepe elsődlegesen a
területfejlesztéshez kötődő intézményi működés finanszírozására és az uniós fejlesztési
forrásokhoz képest kiegészítő jellegű fejlesztési feladatok finanszírozására módosult. A
területfejlesztés intézményrendszeri változásaival – a regionális és megyei területfejlesztési tanácsok
megszűnésével – összefüggésben a decentralizált hatáskörbe tartozó források köre és jelentősége
szűkült, a központi döntési hatáskör erősödött. A vizsgálati időszak végén decentralizált
területfejlesztési forrás kizárólag a Balaton Fejlesztési Tanács esetében állt rendelkezésre, minden
más területfejlesztési intézményi feladatot és szakmai programot a központi döntési hatáskörbe
tartozó területfejlesztési célú előirányzat finanszírozott.
A területfejlesztési célokat közvetlenül szolgáló támogatások 2009-2015 között összesen 42,02 Mrd
Ft-ot tettek ki. A korábbi időszak területfejlesztési támogatásainak nagyságrendjétől ez – a korábban
ismertetett okok következtében – jelentősen elmarad. A vizsgált időszak területfejlesztési forrásainak
legnagyobb részét (73,6%-át) a 2009. év támogatásai teszik ki, a 2010-2015 közötti évek támogatási
forráskerete 1,1-3,3 Mrd Ft között mozgott (legtöbb hazai forrás 2012-ben (1,2 Mrd Ft) és 2015-ben
(3,3 Mrd Ft) állt rendelkezésre). A 2009. év kiemelkedő forráskerete abból adódik, hogy abban az
évben még működött a korábbi területfejlesztési pályázati rendszer, melynek szerepét az uniós
források 2010-től a legtöbb területen átvették. 2010-től a területfejlesztési célú előirányzatok
elsősorban a korábbi területfejlesztési pályázati rendszer fenntartását, kezelését szolgálták.
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A vizsgálati időszakban a területfejlesztési források jellemzően önkormányzati, településfejlesztési
típusú fejlesztéseket finanszíroztak (2009. évi decentralizált fejlesztési programok), valamint a
területfejlesztési intézményi feladatok ellátását (pl. kiemelt térségfejlesztési tanácsok működési
támogatása, TeIR működtetése) szolgálták. A területfejlesztési támogatási rendszer már a korábbi
időszakra visszanyúlóan fokozatosan, évről évre egyre inkább kiegészítő jellegű forrássá vált az
európai uniós és a hazai ágazati források mellett, azaz olyan tématerületeken nyújtott
támogatásokat, amelyekre más fejlesztési forrás nem – vagy nem elégséges mértékben – állt
rendelkezésre. Ezzel összefüggésben a területfejlesztési támogatási rendszer kezdeti éveiben
hangsúlyos részt képező gazdaság- és vállalkozásfejlesztési célok a vizsgálati időszak jellemzően
kikerültek a területfejlesztési célok közül, a területfejlesztési előirányzatok döntően a közszféra
(településfejlesztési célú önkormányzati fejlesztések 2009-ben, valamint intézményi működési
támogatások) támogatását biztosították.
A 2014-2020 közötti területi operatív programok tervezése során fokozottan érvényesült az az elv,
hogy az uniós források a korábban hazai forrásból finanszírozott területfejlesztési célokat is
finanszírozzák. A területfejlesztési célok finanszírozását 2014-2020 között így a TOP és a VEKOP
forrásai biztosítják. A hazai területfejlesztési források szerepét azonban felértékeli, hogy az uniós
források európai uniós szabályozásból adódó tematikai kötöttségük, esetenként nem elégséges
forráskeretük miatt egyes területeken kiegészítésre szorulnak. Erre példa Pest megye nemzeti forrásból
történő kiegészítő támogatása a 2016-2021 közötti évek során.
4.

A területrendezési tervek érvényesülése

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 meghatározása a természeti és
épített környezet értékek védelmének biztosítása mellett. A területfejlesztésnek és területrendezésnek
jól körülhatárolt feladatai vannak, de az ország területileg kiegyenlített fejlődése érdekében
összehangolt tevékenységként kell azokat értelmezni.
Az országos területi dokumentumokban fenti elv úgy érvényesült, hogy az Országos
Területrendezési Terv (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. A területfejlesztés és
területrendezés összehangolását célozta, hogy a két szakág országos szintű terve közel egy időben
került elfogadásra: az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítását
2013 decemberében, a Nemzeti Fejlesztés 2030 – az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepcióról szóló 1/2014. OGY határozatot (1/2014. OGY határozat) 2014 januárjában fogadta el az
Országgyűlés.
Az OTrT a törvényben meghatározott feladatoknak eleget téve, a léptéknek megfelelő mélységben az
ország egészére határozza meg a területhasználatra és az infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjére
vonatkozó jövőképet, és az annak elérését szolgáló szabályokat. Az országos szinten, illetve országos
érdekből meghatározott irányelvek és szabályok megszabják a kiemelt térségek és megyék
területrendezési terveinek, és így közvetve a települések rendezési eszközeinek és helyi építési
előírásainak mozgásterét is. 2008. évben módosításra került az OTrT, valamint a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet területrendezési terve. 2011-ben sor került a Budapesti Agglomeráció területrendezési
tervének módosítására is. Az OTrT, módosítását követően 2009-2012 között jelentős állami
támogatással elkészült megyei területrendezési tervek elfogadása fontos lépés volt a szabályozott
területfelhasználás megteremtésében, mely a területhasználat esetenként kedvezőtlen szerkezeti
átalakulását egyelőre lassítani tudta. Az OTrT 2013. évi módosítása után azonban nem került sor a
kiemelt térségek (Balaton, Budapesti Agglomeráció) és a megyék területrendezési tervének
módosítására, amely megnehezítette a területrendezési szabályok településrendezési eszközökben való
érvényesítését.
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A területrendezési tervek a térszerkezet meghatározásakor a környezeti adottságok megőrzését, a
környezet optimális hasznosítását hivatottak biztosítani. Ezt a célt segítették a területrendezési
tervezési követelményekben előírt környezeti, gazdasági és társadalmi hatásvizsgálat készítésén túl a
tervekhez készített környezeti értékelés és az OTrT-hez először készült Natura 2000 hatásbecslési
dokumentáció is. A területrendezési tervek társadalom számára legfontosabb mondanivalója a területiés táji értékek, valamint a természeti- és kulturális örökség megőrzése mellett, a fejlesztések számára
kiszámítható, korszerű, értékalapú és a gazdaságélénkítést is támogató, hosszú távú feltételek
meghatározása. A területrendezés jelentős szerepet vállal a fejlesztések térbeli koordinálásában és
végrehajtásában, hogy az országos és önkormányzati döntések a lehető legteljesebb információk
birtokában szülessenek és a legalkalmasabb helyen történjenek.
Következtetések és ajánlások a területrendezési tervrendszer hatékonyságának növelése
érdekében
A területrendezés alapvető jogszabályainak jelentősebb módosítása elsősorban az OTrT 2008. és 2013.
évi felülvizsgálatához kötődnek, azonban a felülvizsgálatok nem jártak a rendszer teljes
átgondolásával, inkább kismértékű korrekcióknak tekinthetők. A tervrendszer problémái – az
érvényesülés tapasztalatai alapján – az alábbiakban összegezhetők:
 a különböző szintű területrendezési tervek nem egy időben készülnek el, így összhangjuk csak
csekély időintervallumban biztosított;
 a területrendezési tervek és a területfejlesztési koncepciók és programok egymástól eltérő
időben készülnek, laza kapcsolódással, így nem tudják megadni kellő időben a fejlesztési
célok területi vetületét;
 a tervezési hierarchia középső szintjén álló megyei területrendezési tervek az országos terv
területi pontosítását és a térségi szintű ágazati érdekek érvényesítését szolgálják, ezért
szabályozási önállóságuk csekély, a területi sajátosságok csupán ajánlási szinten jelenhetnek
meg, így a saját térségi érdekeiket nem tudják megfelelően érvényesíteni;
 a területrendezési tervek településrendezési eszközökben való érvényesülése nehézkes az
eltérő alaptérkép, valamint a sok esetben eltérő ágazati adatszolgáltatás és fogalomhasználat
következtében;
 területrendezési tervekben a védelmi célú, korlátozó szabályok érvényesülnek, a szabályozás
kevésbé jelenít meg fejlesztési célú területrendezési érdeket, szándékot;
 a területrendezési tervek nem reagálnak kellő ütemben a társadalmi, gazdasági változásokra,
emiatt szükséges módosításuk, vagy területrendezési hatósági eljárások lefolytatása.
A digitális eszközök fejlődése is kihívások elé állította a tervezési rendszert. A területrendezési tervek
lehatárolásainak térinformatikai alapú vizsgálata már lehetséges, azonban a rendezési tervek
érvényesülésének, a területi tervezési folyamatoknak részletes és teljes vizsgálata, interaktív
megjelenítése csak a településrendezési tervek vektoros állományának rendelkezésre állása esetén lesz
lehetséges.
A Kormányzat a tervrendszer hatékonyságának növelését tűzte ki céljául. Jelenleg kormányzati igény
és szándék is mutatkozik a tervrendszer felülvizsgálatára az építésüggyel kapcsolatos
társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről szóló 1032/2015. (I.30.) Korm.
határozatban (1032/2015. (I.30.) Korm. határozat) és az építésügy átalakítását célzó intézkedési
tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozatban (1567/2015.
(IX. 4.) Korm. határozat) megfogalmazottak alapján. A megújítás célja, hogy a terület- és
településrendezési, valamint a településfejlesztési tervrendszer hatékonyan járuljon hozzá hazánk
optimális térszerkezetének kialakításához, az országos, a térségi és a helyi fejlesztési igények
társadalmilag elfogadott módon való megfogalmazásához és megvalósításához, természeti és
kulturális értékeink maximális védelme mellett. A célok tekintetében a legfontosabb a jogbiztonság
megteremtése, a lakosság és a beruházások számára kiszámítható korszerű, értékalapú és a
gazdaságélénkítést is támogató, hosszú távú feltételek meghatározása.
A javaslat szerint a különböző szintű területrendezési tervek egymással párhuzamosan, egy időben,
egységes digitális alaptérképen készülnek, mely lehetővé teszi a tervhierarchián belüli átjárást. A
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beruházások optimális előkészítését és a településrendezési eszközök megfelelő kidolgozását digitális
felhasználói felület segíti, amely az elképzelések 3D-ben való előzetes szimulációjával járul hozzá a
megfelelő döntések meghozatalához, a tervek és elképzelések jobb interpretációja által a hatékonyabb
társadalmasításhoz.
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1.

TERÜLETI FOLYAMATOK 2009-2014 KÖZÖTT6

1.1.

Gazdasági térszerkezet, gazdasági versenyképesség

1.1.1.

Gazdasági teljesítmény

A pénzügyi és gazdasági válság kirobbanása előtti évtizedet kiegyensúlyozottabb és policentrikusabb
területi fejlődés jellemezte Európában, a válság azonban a növekedés ütemét lassította, az egyes régiók
gazdaságát pedig eltérő erővel, aszimmetrikusan érintette. A 2007-2013 közötti uniós kohéziós
politika által célul tűzött konvergencia folyamata elakadt, több régióban a visszájára fordult. ÉszakEurópa a magasabb jóléti viszonyok miatt könnyebben túljutott a válságon, a fellendülés ott hamarabb
mutatkozott. Más országokban a fejlett városi térségek fejlődése állt hamarabb helyre, ez viszont
tovább fokozta a városi és vidéki térségek közötti különbségeket.

2. ábra: Az egy főre jutó GDP az Európai Unió régióiban (2013)
A gazdasági fejlettség mérésére elsődlegesen alkalmazott mutató, az egy főre jutó bruttó hazai
össztermék7 (GDP) regionális adatai alapján a regionális gazdasági térszerkezet nyugat-európai
koncentrációt mutat. A Nyugat-Európa legfejlettebb területeit magában foglaló övezet –

6

Az adatgyűjtést lezáró időpont 2016. március 31.
A egy főre jutó bruttó hazai össztermék értékét a különböző uniós valuták árfolyam-ingadozásainak
kiküszöbölése érdekében vásárlóerő-egységben (purchasing power standard, PPS) vizsgálják.
7
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Lombardiától Délnyugat-Németországon, a Benelux államokon és a Párizst magában foglaló Île de
France-on keresztül Délkelet-Angliáig – állítja elő az EU GDP-jének túlnyomó részét (32.000 ezer
PPS/fő felett). Belső-London GDP értéke (82.249 PPS/fő) 2013-ban mintegy tízszerese volt a
legkevésbé fejlett bolgár régióénak (Severozapaden, 7.700 PPS/fő), de a második helyezett
Luxemburgot is jelentősen felülmúlja. A fejlett térségen kívül egy-egy régió „ugrik ki” szigetszerűen.
Közvetlen régiónkban a legfejlettebb Pozsony térsége (50.000 PPS/fő) és Prága (46.200 PPS/fő).
Kelet- és Dél-Európában a legfejlettebb fővárosi régiók képesek a legprosperálóbb európai térségek
fejlettségét megközelíteni, míg a ritkán lakott vagy periférikus fekvésű térségek gazdasági elmaradása
európai viszonylatban jelentős.

3. ábra: Regionális versenyképességi index az Európai Unióban (2013)
(Forrás: Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról, Európai Bizottság)

A versenyképességet európai regionális dimenzióban megragadó regionális versenyképességi index[1]
alapján megállapítható, hogy a versenyképesség az EU viszonylatában többközpontú mintát mutat,
erős nagyvárosi régiókkal. Amíg a többközpontú településhálózattal rendelkező országokban a
versenyképes nagyvárosokhoz, régiókhoz való közelség általában javítja más régiók
versenyképességét (pl. Benelux államok, Németország), addig a centralizáltabb berendezkedésű
országok esetében a nagyvárosok fejlettségének kisugárzó hatása kevésbé érvényesül.

[1]

Az index 73, zömmel regionális mutatószámon alapul, amelyek lényegesek a versenyképesség szempontjából. Az indexet
a NUTS 2 régiók kiigazított csoportjára alkalmazzák, annak elkerülésére, hogy funkcionális gazdasági területeket több régió
között osszanak fel: a Londont, Brüsszelt, Amszterdamot, Bécset, Prágát és Berlint magában foglaló régiókat egyesítették.
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Franciaországban, Spanyolországban, Csehországban, Szlovákiában, Romániában és Görögországban
a régiók közötti eltérés különösen nagy, és általában a fővárost magukba foglaló régiók a leginkább
versenyképesek. A versenyképességi index alapján EU szinten a legversenyképesebb régió 2013-ban a
hollandiai Utrecht volt, az első tíz között angol (pl. London, Berkshire), holland (pl. Noord-Holland,
Zuid-Holland), dán (pl. a Koppenhágát magában foglaló Hovedstaden), francia (a Párizst is magába
foglaló Île de France), svéd (Stockholm) és német (Darmstadt régió – Frankfurt-am-Main) régiókat
találunk, de versenyképes térségnek minősül Prága vagy Pozsony térsége is. A magyarországi régiók
versenyképessége nem éri el az EU átlagot (hasonlóan pl. Lengyelországhoz), ugyanakkor Románia,
Bulgária vagy Görögország régióinál kedvezőbb helyzetben vannak. A fővárost magában foglaló
Közép-magyarországi régió e tekintetben ugyanakkor az európai mintához hasonlóan kiemelkedik a
többi országrészhez képest, és eléri egyes nyugat-európai régiók versenyképességi szintjét.
A magyarországi régiók gazdasági helyzetének szempontjából lényeges, hogy az ország gazdasági
teljesítménye a globális pénzügyi és gazdasági válság hatására 2008-2009-ben bekövetkezett
visszaesést követően , 2009 és 2014 között újra növekedési pályára állt. A növekedés üteme az európai
dekonjunktúrával összefüggésben 2012-ben mérséklődött, 2014-ben azonban már 7,3%-ot emelkedett.
A 2009-2014 közötti folyamatos növekedés eredményeképp az egy főre jutó GDP 2014-ben 3,3 millió
értéket ért el, a 2009-es értéket 25%-kal meghaladva.
Az egy főre jutó GDP alapján Magyarországon a fővárost magában foglaló Közép-magyarországi
régió emelkedik ki az EU átlag 107,7%-át jelentő értékkel (29500 PPS/fő), amely Budapest
fejlettségének köszönhető. Budapest GDP-je alapján mára az EU 25 legfejlettebb régiói közé
tartozna, amennyiben önálló régió lenne, míg Pest megye mutatói kedvezőtlenebbek, egy főre jutó
GDP-je EU átlag alatti, így önálló régióként kevésbé fejlett régiónak minősülne.8 Budapest fejlettségi
mutatói kiemelkedők, a GDP az országos átlagot több mint kétszeresen haladta (6,8 millió Ft/fő) meg
2014-ben.
A többi hazai régió GDP értéke a növekedés ellenére nem éri el az EU átlagot (20.001 PPS/fő alatt
van), a fejlett európai régiókhoz képest tartós lemaradásban van, pozícióromlásuk döntően 2005-2010
között következett be. A gazdasági fejlettségben így jelentős különbség van az országon belül, az
Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi és Dél-dunántúli régiók EU viszonylatban is a
kevésbé fejlett régiók közé tartoznak, melyek mögött a rangsorban a fejletlenebb romániai és
bulgáriai régiók állnak.
A regionális fejlődés szempontjából kedvező folyamat, hogy a gazdasági teljesítmény a fővárosban
és valamennyi megyében egyaránt javult, így a megyék gazdasági fejlettsége általánosan nőtt. A
növekedés mértéke megyénként eltérően alakult, és az észak-nyugati és délkelet-magyarországi
országrész közötti különbséget csak részben tudta mérsékelni. A fejlettség kiegyenlítésének irányába
hatott, hogy egyes keleti megyék (pl. Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg) egy főre jutó
GDP-je az országos átlagot meghaladó ütemben nőtt. Jelentős növekedés történt ugyanakkor a
fejlettebb északnyugati országrészben is. Az egyik legkisebb mértékű növekedés (16%) a fővárost
jellemezte, melynek következtében a Közép-magyarországi régió 2009-ben megfigyelhető jelentős
gazdasági fejlettségbeli előnye mérséklődött, míg a többi régió lemaradása csökkent, főleg a
fejlettebb Nyugat-dunántúli régió és Közép-dunántúli régió megyéi, illetve Bács-Kiskun megye
esetében. A fejlettségi rangsorban Budapestet Győr-Moson-Sopron (4,1 millió Ft), Vas (3,3 millió
Ft/fő), Komárom-Esztergom és Fejér megye követi. Ezzel szemben a dél-dunántúli megyék közül csak
Tolna megye érte el az országos átlag háromnegyedét, az alföldi és észak-magyarországi megyék
értékei pedig ettől is elmaradnak, Nógrád megye teljesítménye az országos átlag felét sem érte el (1,4
millió Ft/fő).

8

Emiatt kezdeményezte a Kormány 2016-ban a Közép-magyarországi régió kettéválasztását.
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4. ábra: Egy lakosra jutó GDP (2014) és változása (2009-2014)
A megyék közötti fejlettségi különbségek összefüggenek az egyes megyék gazdasági szerkezetével,
a korszerű feldolgozóipar9 és a szolgáltatások, illetve az agrárgazdaság arányával. A fővárosi régió
gazdasági növekedése elsősorban a szolgáltató szektorból adódik, a fejlettebb nyugat- és középdunántúli megyék kedvező pozícióját a fejlett nyugat- és közép-európai térségekhez való kapcsolódása
mellett elsődlegesen az exportra termelő, járműgyártásra épülő feldolgozóipari szerkezet
biztosítja (az exportorientáltság miatt ez a globális gazdasági tényezőknek való kitettséget is
eredményez). A korábbi ipari központok, így pl. Nógrád vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az
ipari termelés jelentős visszaesése, a szerkezetváltás elhúzódása okoz fejlettségbeli lemaradást. A
mezőgazdaság10 a szolgáltatásoknál és az iparnál alacsonyabb GDP hozzájárulása (3,7%) kihat a
vidékies, jelentős mezőgazdasággal rendelkező térségek (pl. Alföld, Dél-Dunántúl) GDP értékére.
Kárpát-medencei léptékben a magyarság által lakott térségek gazdasági versenyképessége nem
erőteljes. Azok a kárpát-medencei területek, ahol a külhoni magyarság máig többségben maradt,
jellemzően vidékies térségekként írhatóak le, sok tekintetben a magyarországi belső és külső
perifériákkal azonos jellemzőkkel. A gazdasági szerkezet jellemzője e régiókban, hogy jelentős az
agrárágazat szerepe, de a mezőgazdaság jelentősege hosszabb távon csökken. Általánosan
megfigyelhető a gazdasági és társadalmi lemaradás: alacsony a foglalkoztatás szintje; gyakran
jelentkeznek elérhetőségi problémák. Az elérhetőség nehézsége mind a munkalehetőségekhez, mind
az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést nehezíti. A kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás
gyengesége, a befektetések alacsony szintje és a képzettség adott országok átlagától való elmaradása
korlátozza a fejlődési potenciált. A külhoni magyarlakta térségekben is regisztrálható gazdasági
fejlődés, ugyanakkor nem e térségek képezik az adott országokon belül a fejlődés pólusait. Ezzel
együtt a legtöbb mutató esetében megfigyelhető a Magyarországhoz való felzárkózás.
Makrogazdasági mutatókat tekintve, a gazdasági teljesítmény terén (az egy főre jutó GDP alapján) a
külhoni magyarlakta térségek bár egyértelműen elmaradnak Magyarország és az adott ország átlagától,
de ez nem szélsőséges elmaradottság. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a magyar
népességen belül rendre lényegesen elmarad az adott országok átlagától és a magyarországi átlagtól is

9

Ágazati (TEAOR) kód: C
Ágazati (TEAOR) kód: A
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a vizsgált nemzetrészekben; a csak általános iskolai végzettséggel rendelkező magyarok aránya pedig
jellemzően magasabb az országos értéknél a szomszédos államokban. Romániában ugyanakkor a
fiatalabb korosztályokban már egyre inkább kiegyensúlyozódnak a végzettségi adatok a magyarság és
a többségi nemzet között.11 A Kárpát-medence külhoni magyarsága által lakott egyes súlyosan
leszakadó térségektől eltekintve nem a felzárkózási fókuszú fejlesztési stratégiák szükségessége
indokolt. Inkább a térségek kitörési pontjai mentén felépülő, alapvetően vidékfejlesztési jellegű
megközelítésű stratégiák szolgálhatják a térségek magyar többségét megőrző fejlődését.
Ország
Románia magyar többségű megyéi
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12
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2013

2920

4211
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Szlovákia
Szerbia jelentős magyar lakosságú megyéi
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1. táblázat: Az egy főre jutó GDP érték a külhoni magyarlakta régiókban és a szomszédos államokban
(EUR)
(Forrás: Nemzetstratégiai Kutatóintézet a Szerb Statisztikai Hivatal, Ukrán Statisztikai Hivatal, Szlovák
Statisztikai Hivatal, Román Statisztikai Hivatal, KSH adatai alapján)

A 2008-as globális válság a beruházásokat is jelentősen visszavetette, azonban a 2009-2010-től
megindult gazdasági növekedéssel összefüggésben a beruházások is a 2013-as évtől kezdve újra
lendületet kaptak. A beruházások volumene 2014. évben a 2009. évhez viszonyítva számottevően nőtt,
és bár 2009 és 2012 között jelentős mértékben visszaesett az érték, de 2013-ban és 2014-ben –
elsősorban az EU forrásból finanszírozott projektek következtében – robbanásszerű növekedés
következett be. Országosan 2009-2014 között 24 453 milliárd Ft-ot, 2014-ben 5 026 milliárd Ft-ot
fordítottak beruházásokra, mely a vizsgált időszakban szinte minden megyében növekedést jelentett. A
legtöbb térségben a feldolgozóipar, valamint a közlekedés-fejlesztési beruházások szerepe volt
meghatározó, de jelentős súlyt képviseltek az infrastrukturális, és a mezőgazdasági jellegű alföldi
megyékben az agrárberuházások is.
A gazdasági fejlettséggel összefüggésben az egy lakosra jutó beruházás a Nyugat- és KözépDunántúlon volt a legmagasabb, első helyen 2014-ben Győr-Moson-Sopron megye állt az autóipari
beruházásoknak köszönhetően (886 ezer Ft/fő), de Vas (608 ezer Ft/fő) és Komárom-Esztergom
megye (604 ezer Ft/fő) is jelentős beruházási értéket ért el. Budapesten a beruházások (633 ezer Ft/fő)
fajlagosan csökkentek, így Győr-Moson-Sopron megye 2011-től megelőzi a fővárost. Az Alföldön
Jász-Nagykun-Szolnok megyében (645 ezer Ft/fő) és Heves megyében volt számottevő beruházás. A
kevésbé fejlett dél-dunántúli és észak-magyarországi megyék, így Zala (322 ezer Ft/fő), SzabolcsSzatmár-Bereg (335 ezer Ft/fő) és Baranya megye (334 ezer Ft/fő), illetve Nógrád megye (259 ezer
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Forrás: Nemzetstratégiai Kutató Intézet Veres V. 2015, Kiss T. 2008. alapján.
Megyék, melyek lakossága legalább 50%-ban magyar: Hargita és Kovászna,
13
Megyék, ahol legalább a népesség 20%-a magyar: Bihar, Szatmár, Szilágy és Maros.
14
Szlovákia legalább 20%-ban magyarlakta megyéi: Nagyszombati és Nyitrai kerület.
15
Szerbia 20% feletti magyar lakossági aránnyal bíró megyéi (körzeteti): Észak-Bácska, Észak-Bánát.
12
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Ft/fő) beruházási értéke kisebb gazdasági teljesítményükkel összefüggésben alacsonyabb volt. Tolna
megye 2009-ben második helyen állt a beruházási mutatót tekintve, azonban ez az M6-os autópálya
építéséből adódott, így nem eredményezett tartós növekedést.

5. ábra: Egy lakosra jutó beruházások nagysága (2014) és változása (2009-2014)
A beruházási ráta (beruházás/GDP) regionális értékeiben jelentkező különbségek elmaradnak a mutató
egyes összetevőiben mért különbségektől. A beruházások országos átlagban a GDP 15,2%-át tették ki
2014-ben, melynek Jász-Nagykun-Szolnok megye (30,96%) és Budapest (9,25%) adta a két szélső
értékét. 2009-2014 között Tolna és Győr-Moson-Sopron megye átlagos beruházási arányai
bizonyultak a legmagasabbaknak, szemben Nógrád és Zala megye alacsony értékeivel.
A beruházások nagysága a térségi gazdasági szerkezettel is összefügg. A beruházások 52,8%-a a
szolgáltatások, 38,7%-a az ipar, 6,2%-a az mezőgazdaság, 2,3%-a pedig a építőipar nemzetgazdasági
ágban valósult meg 2014-ben, azonban ennek ágazati megoszlása megyénként eltérő. Budapesten a
beruházások kiemelten a szolgáltatási szektorban (76,9%) valósultak meg, míg az ipar csak kis
részt képviselt (19,8%), mely mutatja a főváros gazdasági szerkezetének tercierizálódását, a
szolgáltatási és kereskedelmi szektor (beleértve a logisztikát, szállítást is) dominánssá válását. A
szolgáltatások arányával fordított arányban mozgott az ipari beruházások aránya. 2014-ben kimagasló
ipari beruházási értékeket mutattak a járműiparral rendelkező megyék, így Komárom-Esztergom
és Győr-Moson-Sopron megye, a hagyományos ipari térségek, így Borsod-Abaúj-Zemplén megye és
Nógrád megye, valamint az energiatermelési központok, így Heves (63,8%) vagy Tolna megye. Az
agrárberuházások minden megyében a legkisebb szegmenst képviselték 2014-ben, arányában a legtöbb
beruházás az alföldi megyékben és a Dunántúl vidékies térségeiben történt.
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6. ábra: A beruházások GDP-re vetített nagysága (2014) és megoszlása nemzetgazdasági áganként
(2014)
A területi gazdasági szerkezetet tükrözik a bruttó hozzáadott érték16 adatai is. A magyar gazdaság
szerkezet a bruttó hozzáadott érték ágazati megoszlása alapján a fejlett országokhoz hasonlóan a
szolgáltatások túlsúlyát mutatja. 2013-ban a tercier szektor adta az értéktermelés 65%-át, míg a
mezőgazdaság 4%-kal, az ipar 30%-kal járult hozzá az értéktermeléshez. 2009 és 2013 között
erősödött a termelő gazdaság, így az agrárszektor és az ipar súlya kismértékben nőtt (0,9 és 0,6
százalékponttal). Az országos átlagot jelentősen meghaladva az ipar adta a bruttó hozzáadott érték
mintegy felét a jelentős feldolgozóipari központokkal rendelkező megyékben, így KomáromEsztergom (55,7%), Győr-Moson-Sopron megyében (52,2%), és jelentős súlya volt Fejér, Vas és
Bács-Kiskun megye, valamint az energiatermelés révén Tolna, Heves megye BHÉ termelésében is. E
megyék többségében, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén megyében növelni is tudta 2009-2014 között az
értéktermeléshez való hozzájárulását. A mezőgazdaság részaránya a bruttó hozzáadott érték
előállításában 2009-hez képest a déli, délkeleti országrészben nőtt, a legnagyobb mértékben Baranya
és Hajdú-Bihar (3,6 százalékpont), valamint Békés megyében (3,1 százalékpont), utóbbiban képviseli
a legnagyobb súlyt (16,2%) az értéktermelésben. A tercier szektor szerepe a bruttó hozzáadott érték
előállításában Budapesten kiemelkedő (83%), de Somogy (66%), Baranya (65%) és Nógrád megyében
(65%) is meghaladja az országos átlagot. Budapesten ez a fejlett gazdaságokhoz hasonlóan a
tercierizálódást mutatja, addig Baranya vagy Nógrád megyében inkább az ipari szerkezetváltásból
adódik, az ipar szerepvesztését jelzi.

16

Adatok forrása: TeIR (KSH-MRSTAR)
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7. ábra: A bruttó hozzáadott érték termelésének változása (2009-2013) és ágazati megoszlása (2013)
1.1.2.

Gazdasági szerkezet, vállalkozási környezet

Az Európai Unió gazdaságát, hasonlóan a magyar gazdasághoz, a globális nagyvállalatok és a kis- és
középvállalkozások (KKV-k) együttesen határozzák meg. Az EU globális szinten egyike a
nagyvállalatok három legnagyobb térbeli koncentrációjának, melynek eredményeként a legtöbb
európai régió szervesen integrálódik a világgazdaságba. A nagyvállalatok tulajdonosi, döntéshozói és
felügyeleti központjainak elhelyezkedésében azonban jelentős területi különbségek figyelhetők meg.
London és Párizs régiójából irányítják a legtöbb leányvállalatot és kihelyezett képviseletet. E két
globális szerepkörrel bíró metropoliszon kívül kisebb központok is léteznek, amelyek alacsonyabb (pl.
makroregionális, regionális) szinten töltenek be hasonló funkciót. Ezzel szemben az Írország, Wales,
Észak-Anglia, Portugália, Kelet-Európa területén működő cégeket jellemzően más országokból
irányítják. Az Európában működő vállalkozások 99%-a azonban kis- és középvállalkozás, amelyek
a közösségi GDP mintegy 60%-át állítják elő. A KKV-k fejlesztése ezért EU szinten is központi
gazdaságfejlesztési kérdés.
A vállalkozói szféra helyzetét mérő regionális vállalkozási és fejlesztési kombinált index17 Európában
jelentős eltéréseket mutat, több mint négyszeres különbséggel a legmagasabbra sorolt dán
(Hovedstaden) és a legalacsonyabbra értékelt romániai (Macroregiunea doi) régiók között. Az első 10
régió között négy svéd, két dán, két brit, egy francia és egy ír régió található. A nagyvárosokat
magukban foglaló és magasabb egy főre jutó GDP-vel rendelkező régiók általában előrébb
szerepelnek a rangsorban, mint ugyanazon ország kevésbé fejlett régiói. A legtöbb esetben minden
országban a fővárosi régiók állnak az első helyen. Magyarországon is a fővárost lefedő Közép-

17

Komplex mutató, amely leírja az egyes régiókban (NUTS-1, illetve NUTS-2) zajló vállalkozói folyamatokat,
figyelembe véve mind az egyéni attitűdöket és jellemzőket, mind a regionális összefüggéseket, vagyis az ott élők
vállalkozási hajlandóságát és az ehhez szükséges feltételek rendelkezésre állását. Egyéni szintű, intézményi és
környezeti mutatókat egyaránt tartalmaz, továbbá számol a vállalkozói adottságok, a piaci agglomeráció, a
társadalmi tőke, a vállalkozások működési szabadsága és a korrupció mértékének mutatószámaival.
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Magyarország adja a legjobb értéket, míg a többi régió vállalkozási környezete EU-s szinten a
leggyengébbek között van.

8. ábra: Regionális vállalkozási és fejlesztési index az Európai Unióban (2013)
(Forrás: Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról, Európai Bizottság)

Magyarországon a működő vállalkozások száma18, köztük a fő szegmenst (99,8%) adó kis- és
középvállalkozások száma 2009-2014 között csökkent, 2014-ben19 mintegy 553 ezer vállalkozás
működött. A vállalkozások száma az ezredfordulót követően folyamatosan nőtt, 2011 óta azonban a
működő vállalkozások száma csökken, míg a regisztrált vállalkozások száma stagnál. Elsősorban a
kevesebb, mint tíz főt foglalkoztató és a legkisebb árbevételű mikrovállalkozások, valamint az egyéni
vállalkozások száma csökkent. Mivel a működő társas vállalkozások száma (2014-ben 358 ezer)
kisebb mértékben esett vissza, számarányuk 54%-ról 65%-ra nőtt 2009-2014 között, és ez az
arányváltozás járási szinten is kimutatható.

18
19

Adatok forrása: KSH-TSTAR, TeIR (KSH)
A 2014-re vonatkozó kis- és középvállalkozási adatok előzetes adatok.
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9. ábra: A működő társas vállalkozások ezer lakosra jutó száma (2013) és változása (2009-2013)
A vállalkozási szerkezet területileg koncentrált, a működő vállalkozások több mint felének a
fővárosban és a megyei jogú városokban van a székhelye, a nagyvállalatok (legalább 250 főt
foglalkoztató vállalkozások) közel kétharmada is ezekben a városokban összpontosul. 2014-ben
Budapesten és agglomerációjának északi és nyugati részeiben, valamint a megyeszékhelyek járásaiban
volt magas a vállalkozói aktivitás. A társas vállalkozások legnagyobb sűrűsége a fővárost és a
Budakeszi járást jellemezte (82 és 76 társas vállalkozás/ezer fő). Mind a vállalkozásszám, mind a
vállalkozássűrűség alapján a legfejlettebb Közép-magyarországi régióba koncentrálódnak a
vállalkozások, ahol 2014-ben átlagosan 76,7 vállalkozás jutott ezer lakosra, szemben az 56,1 db/ezer
fő országos átlaggal, és az attól jelentősen elmaradó észak-magyarországi (39,5 db/ezer fő) és északalföldi (43,9 db/ezer fő) értékekkel. Az ország északi, északkeleti részében, valamint az északkeleti
és délnyugati határszélen nagyon alacsony a vállalkozási aktivitás, de ilyen térségeket találunk az
ország belső vagy nyugati részén is, összefüggésben a kevésbé kedvező fekvéssel, rosszabb
elérhetőséggel, a vidékies jelleggel, az ipari szerkezetátalakítással és a lakosság jövedelmi helyzetével.
A vállalkozássűrűségben is megmutatkozó gazdasági koncentráció vezet a főváros és a megyei jogú
városok, nagyvárosok magasabb gazdasági teljesítményéhez.
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10. ábra: Működő kis- és középvállalkozások száma ágazati bontásban (2014)
(Forrás: Jelentés a kis- és középvállalkozások 2013-2014. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a
vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint a kis- és középvállalkozások részére nyújtott
állami támogatások eredményeiről, Nemzetgazdasági Minisztérium, 2016.)

1.1.3.

Főbb gazdasági ágazatok

A területi különbségek alakulását, kiemelten a munkahelyteremtést nagymértékben befolyásolják az
ipari beruházások és az ipari teljesítmény területi különbségei. A működő ipari vállalkozások száma
az általános vállalkozásdemográfiai trendnek megfelelően 14,3%-kal (7 860 vállalkozással) csökkent
2009 és 2013 között, 2013-ban 46 772 ipari vállalkozás működött. Arányuk az összes működő
vállalkozásból 0,14 százalékpontos csökkenés után 8,1% volt 2013-ban. A vállalkozások számának
csökkenése ellenére az ipari20 beruházások összértéke több mint 36%-kal, 1 081 Mrd Ft-ról 1 477 Mrd
Ft emelkedett a vizsgált időszakban. A működő ipari vállalkozásokra jutó beruházásokat tekintve
kiemelkedik Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, míg Budapest és Pest megye a vállalkozások nagy száma miatt a fajlagos mutatót tekintve
alacsonyabb értékekkel rendelkezik. Az iparban alkalmazásban állók száma kismértékben csökkent
(4,56%-kal, 40,1 ezer fővel) 2009-2013 között, 2013-ban 919,6 ezer főt, az összes foglalkoztatott
30,06%-át foglalkoztatta az ipar. Az ipari alkalmazottak száma jelentős mértékben nőtt Békés, BácsKiskun és Hajdú-Bihar megyében. Az ipar bruttó hozzáadott értékből való részaránya 2013-ra 30,2%ra emelkedett, amely 2009-hez képest 0,6 százalékpontos növekedés. Az ipari térszerkezet
koncentrációja a korábbi évekhez hasonlóan folytatódott, tovább erősítve az északnyugatdunántúli megyék szerepét. A Közép-magyarországi régió e tekintetben veszített súlyából, azonban
még így is vezető szerepet tölt be az ipari bruttó hozzáadott érték termelésében. Az ipar súlya a
külföldi tőkével létesített járműipari beruházásoknak köszönhetően – már a vizsgálati időszakot
megelőzően – a korábbi ipari központokhoz (pl. Salgótarján, Ózd, Dorog) képest áthelyeződött az új
feldolgozóipari központokba. A járműipari beruházásoknak köszönhetően e térségek, városok az

20

Ipar: B (bányászat, kőfejtés) + C (feldolgozóipar) + D (villamosenegria-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) +
E (vízszállítás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés).
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ország prosperáló térségei közé tartoznak, míg a hagyományos ipari központokban az ipar szerepe
visszaszorul, gazdasági szerkezetváltásuk elhúzódik.

11. ábra: Egy ipari vállalkozásra jutó beruházás (2013) és változása (2009-2013)
Az ipari beruházásokat21, fejlesztéseket segíti az ipari park hálózat. 2014-ben mintegy 130 ipari
park működött az országban, a legtöbb (17) Pest megyében, a legkevesebb (2) Somogy megyében.
Számuk 2009-hez (209 ipari park) képest csökkent, ezzel összefüggésben az ipari parkokba települt
vállalkozások száma is csökkent (20%-kal), míg 2009-ben 4169 vállalkozás, addig 2014-ben 3332
vállalkozás működött az ipari parkokban (kivétel a Nyugat-dunántúli régió, ahol nőtt az ipari
parkokban működő vállalkozások száma 2009-2014 között). Ezzel egyenes arányban az ipari
parkokban foglalkoztatottak létszáma is közel negyedével csökkent, míg 2009-ben 200 093 fő
dolgozott az ipari parkokban, 2014-ben ez az érték 151 611 fő volt. Az ipari parkokra jutó
beruházások több mint fele (54%) három megyében realizálódott 2014-ben, Hajdú-Biharban 241 Mrd
Ft, Pest megyében 383 Mrd Ft, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 295 Mrd Ft értékű beruházás
történt, ezzel szemben Tolna megyében 5 Mrd Ft beruházási értéket lehetett regisztrálni. Az egy ipari
parkra jutó beruházások értéke Hajdú-Bihar és Győr-Moson-Sopron megyében érte el a legnagyobb
összeget (76 és 32 Mrd Ft), az összes érték több mint egyharmadát adva, ezzel szemben Zala, Békés,
Tolna, Nógrád és Komárom-Esztergom megye fajlagos ipari parki beruházási értéke 5 Mrd Ft alatt
maradt. Az ipari parkokra jutó árbevétel összességében 2014-ben Pest és Jász-Nagykun-Szolnok
megyében volt a legmagasabb (1104 és 973 Mrd Ft), Nógrádban a legalacsonyabb (24 Mrd Ft). Az egy
ipari parkra jutó árbevétel Jász-Nagykun-Szolnok megyében volt a legmagasabb, de Vas és BorsodAbaúj-Zemplén megyében is kétszeresen haladta meg az országos átlagot (47 Mrd Ft), míg a
legkisebb fajlagos árbevétel Nógrád és Baranya megyét jellemezte (8 és 7 Mrd Ft), az átlagérték 20%át sem érve el.

21

Adatok forrása: TeIR (NGM), NGM (Ipari és Építésgazdasági Főosztály)
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12. ábra: Az ipari parkok száma, ipari parkokra jutó beruházás (2014)
Az építőipari22 tevékenység térszerkezete, területi koncentrációja jelzi a gazdaság
koncentrálódásának irányait, tükrözi a gazdaság strukturális folyamatait. Az építőipari vállalkozások
száma az általános vállalkozásdemográfiai folyamatok szerint a vizsgált időszak alatt folyamatosan
csökkent, 2013-ban 49 305 vállalkozás működött az építőiparban. Az összes működő vállalkozáshoz
viszonyítva magas az építőipari vállalkozások aránya Komárom-Esztergom (11,2%), Fejér (10,7%) és
Győr-Moson-Sopron (10,7%) megyében. Az építőipari beruházások jelentős része azokban a
megyékben realizálódott, amelyeket érintettek a nagy volumenű vonalas infrastrukturális fejlesztések
(vasút, gyorsforgalmi úthálózat). A beruházások kiemelkedő részben (28,5%) érintették a Középmagyarországi régiót, azon belül Budapestet. Az építőiparban alkalmazásban állók területi
szerkezetének korábbi évek szerinti koncentrációja 2013-ban is érvényesült. A 2009-2013 közötti
kismértékű csökkenés (2,5 százalékpont) ellenére, az alkalmazásban állók 37,9%-a a Középmagyarországi régióban, 24,6% a fővárosban dolgozott. Ezzel szemben a bruttó hozzáadott érték
alapján a területi koncentráció kis mértékben csökkent 2013-ra, az építőipari bruttó hozzáadott érték
termelésben a Közép-magyarországi régió szintén meghatározó súlyú (38,8%), ám Budapest némiképp
(2,0 százalékponttal) vesztett jelentőségéből 2009-hez képest.
A szolgáltató szektorban kiemelkedik a pénzügyi szolgáltatások szerepe. 2013-ban a pénzügyi
szolgáltatásokban működő vállalkozások a korábbi évekhez hasonlóan Budapesten és a
nagyvárosokban koncentrálódtak. A fővárosban működött a vállalkozások több mint ötöde
(22,7%), továbbá Miskolcon (2,5%), Debrecenben (3,1%), Pécsen (2,4%), Szegeden (2,4%) valamint
Győrben (2,0%) volt arányuk számottevő. A pénzügyi szektorban megvalósuló beruházások döntő
többsége (71,6%) Budapesten realizálódott 2013-ban, ennek aránya 2009-hez (68,3%) képest tovább
nőtt. Szintén növekedett a pénzügyi beruházásokon belül Pest (8,8%), valamint Hajdú-Bihar megye
súlya (2,3%). A pénzügy, biztosítás nemzetgazdasági ágazatban alkalmazásban állók számának
arányát tekintve Budapest rendelkezik a legnagyobb részesedéssel (56,4%), ezt követi Pest (4,7%),
Győr-Moson-Sopron (3,6%), valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye (3,3%). Kis mértékben tovább
erősödött a térbeli koncentráció mértéke a bruttó hozzáadott érték terén, 2013-ban Budapesten

22

Ágazati (TEAOR) kód: F
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realizálódott a pénzügyi, biztosítási tevékenységek bruttó hozzáadott értékének 72,3%-a (2009-ben
70,2% volt). Az ágazat részesedése az ország bruttó hozzáadott érték termeléséből kismértékben
csökkent (4,86%-ról 4,3%-ra) a vizsgált időszakban.

13. ábra: Egy építőipari vállalkozásra jutó beruházás (2013) és változása (2009-2013)

14. ábra: Egy vállalkozásra jutó beruházás a szolgáltató szektorban (szolgáltatások és kereskedelem)
(2013) és változása (2009-2013)
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A gazdasági szolgáltatással és ingatlanügyletekkel foglalkozó működő vállalkozások 41,1%-a
tevékenykedett a fővárosban, 2009-hez (40,1%) képest kismértékű növekedést mutatva. A vizsgált
időszak minden évében nőtt a fővárosi részarány, így fokozatos koncentráció érvényesült.
Kiemelkedő értékekkel rendelkeznek még a jelentős gazdasági központként működő nagyvárosi
térségek, a Debreceni (2,8%), Szegedi (2,0%), Győri (1,8%), Pécsi (2,0%) és Miskolci (1,5%) járások.
A szektor beruházásainak 57,9%-a Budapesten koncentrálódott 2013-ban, ami 2009-hez képest 7,4
százalékpontos csökkenést jelentett. A beruházások mértéke Pest (10,3%), Hajdú-Bihar (4,0%), GyőrMoson-Sopron (3,2%), valamint Fejér megyében (3,1%) volt a legjelentősebb 2013-ban, e tekintetben
2009-hez képest Pest megye 2,7 százalékponttal, Hajdú-Bihar megye 1,6 százalékponttal, Fejér megye
1,2 százalékponttal növelte részarányát. Az ágazatban alkalmazottak területi megoszlása is erőteljes
területi koncentrációt mutat, 53,2% a fővárosban, 11,0% Pest megyében dolgozott. 2009 és 2013
között Nógrád megye kivételével minden megyében nőtt az alkalmazottak száma, Borsod-AbaújZemplén és Győr-Moson-Sopron megyében több mint másfélszeresére. Az ágazati bruttó hozzáadott
értékből Budapest 24,4%-os arányban részesedett, mely érték 2009-hez képest 2 százalékponttal
csökkent. Pest megye teljesítménye adja a második legmagasabb értéket (14,4%).
A tercier szektor másik fő szegmensét a kereskedelem adja. A kereskedelemmel, javítással foglalkozó
működő vállalkozások száma 2013-ban 125 322 volt, több mint negyedük (26,07%, 32 674 db) a
fővárosban működött. Budapest mellett a nagyvárosok és megyeszékhelyek, például Debrecen,
Szeged, Nyíregyháza, Győr és Miskolc súlya meghatározó, mellettük a fővárosi agglomerációban, az
autópályák menti és Balaton-parti térségekben jelentős a kereskedelmi vállalkozások száma. Az
ágazatban megtermelt bruttó hozzáadott érték növekvő tendenciát mutatott 2009 és 2013 között, 2009ben még nem érte el a 4 000 Mrd Ft-ot, 2013-ra ez az érték 4 673 Mrd Ft-ra nőtt. A kiskereskedelem
is hasonló területi mintázatot mutat. A kiskereskedelmi üzletek száma 2009 és 2013 között
összességében 8,0%-kal (12 622 db), 156 812-ről 144 190-re csökkent. Budapest súlya kiemelkedő
(23,1%, 33 320 db), a vizsgált időszak alatt 6,6%-kal nőtt a fővárosban működő kiskereskedelmi
üzletek száma, valamint területi arányuk is nőtt 3,2 százalékponttal. Jelentős mértékű még Debrecen
(2,5%), Szeged (2,4%), Miskolc (1,8%), Nyíregyháza (1,8%) és Győr (1,8%) területi részaránya. Az
ezer főre jutó kiskereskedelmi üzletek száma Budapest mellett a Békéscsabai (24,0), a Paksi (20,6), a
Szekszárdi (19,9) valamint a Balaton menti járásokban, így a Balatonfüredi (29,3), Siófoki (24,5),
Keszthelyi (20,6) járásokban volt a legmagasabb, míg a legalacsonyabb értékek az Északmagyarországi, az Észak-alföldi, a Közép-dunántúli és a Nyugat-dunántúli régiók járásait jellemzik.
A turizmus nemzetgazdasági jelentősége kiemelkedő. A kereskedelmi szálláshelyek és
magánszálláshelyek férőhelyeinek száma együttesen közel 580 ezer volt 2013-ban, melynek 40,4%-a a
Balaton térségében (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) működött, ami erős területi koncentrációt jelez. Az
összes férőhelyszám Magyarországon 9,5 %-kal bővült, míg azonban a kereskedelmi szálláshelyek
kapacitása 63 768 hellyel bővült, a magánszálláshelyeké 13 242 hellyel csökkent 2009-hez képest. A
döntő részt továbbra is a szállodai (29,9%) és a kempingférőhelyek (20,9%) teszik ki az együttes
férőhely adatokhoz viszonyítva. 2009-2013 között a legnagyobb pozitív irányú elmozdulást a
kempingférőhelyek 48%-os növekedése, valamint a szállodai férőhelyek 21%-os növekedése
jelentette. A vendégforgalmi adatokat tekintve 2013-ban 9,9 millió vendéget regisztráltak a
kereskedelmi és magánszálláshelyeken, több mint 50%-uk Budapestet és a Balaton régiót célozta
meg. A külföldi vendégek száma 2009-hez képest jelentősen nőtt, a korábbi 3,5 millióhoz képest 4,7
millió volt 2013-ban. A vendégéjszakák száma 2009 és 2013 között ugyancsak folyamatosan, 2013ban 2009-hez képest 4,3 millió éjszakával emelkedett. Az ezer lakosra jutó vendégéjszakák száma a
nemzetközi szinten is versenyképes egészségturisztikai desztinációkban (Hajdúszoboszlói járás,
Sárvári járás, Tapolcai járás), valamint a Balaton térségében (Balatonfüredi, Keszthelyi, Siófoki
járások) volt a legnagyobb.

42

15. ábra: Vendégéjszakák ezer lakosra jutó száma (2013) és változása (2009-2013)
A mezőgazdaság szerepe főként a vidéki térségekben meghatározó, a gazdasági mutatók
(vállalkozások száma, bruttó hozzáadott érték, beruházások) alapján az alföldi és a dél-dunántúli
országrészben a legjelentősebb. A mezőgazdaság gazdasági teljesítményén (a mezőgazdaság a bruttó
hazai termék (GDP) termeléséhez 3,7%-kal járultak hozzá, a bruttó hozzáadott érték előállításában
4,4%-al, a beruházásokban 6,1%-kal részesedett az ágazat 2014-ben) keresztül a vidéki térségek
jelentősen hozzájárultak a magyar gazdaság teljesítményének javulásához.23 A működő mezőgazdasági
vállalkozások száma összességében kis mértékben növekdett 2009-2013 között (22 087-ről 22 250
vállalkozásra). A megyék többségében regisztrált csökkenés nem jelentős, az északkeleti
országrészben (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék), valamint
Jász-Nagykun-Szolnok megyében és Budapesten kis mértékű növekedés történt (a fővárosi növekedés
hátterében adminisztrációs okok valószínűsíthetőek). Lakosságszámra (ezer lakosra) vetítve a
mezőgazdasági vállalkozások a délkeleti és a délnyugati országrészben képviselnek nagyobb súlyt,
fajlagosan a legtöbb mezőgazdasági vállalkozás Somogy, Bács-Kiskun, Zala, Szabolcs-SzatmárBereg, Békés megyében működött 2013-ban.

23

Forrás: A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2014, KSH
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16. ábra: Működő mezőgazdasági vállalkozások számának alakulása (2009, 2009-2013)
A gazdaságok összességét tekintve 2013-ban24 8442 gazdasági szervezet és 485 ezer egyéni gazdaság
végzett mezőgazdasági tevékenységet, mindkét gazdálkodói kör száma csökkent 2010-hez képest.
A gazdaságok közel fele az Alföldön működik (Észak-Alföldön a gazdálkodó szervezetek 20, az
egyéni gazdaságok 25%-a, Dél-Alföldön a gazdasági szervezetek 18, az egyéni gazdaságok 22%-a), a
Dél-Dunántúlon működik a gazdasági szervezetek 15, az egyéni gazdálkodók 12%-a, ÉszakMagyarországon a gazdasági szervezetek 13, az egyéni gazdálkodók 12%-a, Nyugat-Dunántúlon a
gazdasági szervezetek 13, az egyéni gazdálkodók 10%-a, Közép-Magyarországon a gazdasági
szervezetek 11, az egyéni gazdálkodók 10%-a, a Közép-dunántúli régióban a gazdasági szervezetek
10, az egyéni gazdálkodók 9%-a. A gazdasági szervezetek száma 2010-2013 között a két alföldi
régióban kis mértékben (2-3%) nőtt, a többi megyében csökkent, legjelentősebben a KözépDunántúlon (13%-kal), más megyékben 3% körüli volt a csökkenés. Az egyéni gazdaságok száma a
Közép-magyarországi régióban nőtt (2%-kal), a többi megyében csökkent, legnagyobb arányban
(21%-kal) Észak-Magyarországon, legkisebb mértékben (13%-kal) a Közép-Dunántúlon.
Számarányuk alapján valamennyi megyében az egyéni gazdaságok vannak döntő többségben, arányuk
95% fölötti, még Budapesten is 80% fölött volt 2013-ban, arányuk a legtöbb megyében kismértékben
csökkent 2010-2013 között. A földhasználatot tekintve az egyéni gazdaságok kétharmada 1 ha-nál
kisebb mezőgazdasági területet használ, átlagos területük 5,4 ha, míg a gazdasági szervezetek
átlagosan 308 hektáron gazdálkodnak (2013).

24

Forrás: Magyarország mezőgazdasága, 2013. Gazdaságszerkezeti összeírás (előzetes adatok), KSH
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17. ábra: A gazdaságok aránya gazdálkodási formánként (2010, 2013)
(Forrás: KSH)

A gazdaságok közel fele (a gazdasági szervezetek 48%-a, az egyéni gazdaságok 52%-a)
növénytermesztést folytatott 2013-ban, arányuk a gazdasági szervezetek esetében 6,1%-kal csökkent,
az egyéni gazdaságok esetében azonban 2,3 százalékponttal nőtt 2010-2013 között. Az állattartás az
egyéni gazdaságok ötödénél (21%, 2010-hez képest 1 százalékponttal csökkent), a gazdasági
szervezetek 6,1%-ánál (aránya érdemben nem változott) jelent fő tevékenységet. Vegyes
(növénytermesztést és állattartást is folytató) gazdaságnak tekinthető a gazdasági szervezetek 46%-a,
az egyéni gazdaságok 27%-a. A növénytermesztő gazdaságok aránya a gazdasági szervezeteket
tekintve Észak-Magyarországon (54%) a legmagasabb és Dél-Alföldön a legalacsonyabb (42%), az
egyéni gazdaságokat tekintve Nyugat-Dunántúlon (63%) a legmagasabb és a Dél-Alföldön a
legalacsonyabb (43%). Az állattartó gazdaságok aránya a gazdasági szervezeteket tekintve a DélAlföldön (8,3%) legmagasabb, Észak-Magyarországon a legalacsonyabb (4,1%), míg az egyéni
gazdaságok esetében a Közép-magyarországi régió (27%) emelkedik ki, szemben a Nyugat-Dunántúl
legalacsonyabb arányával (12%). A vegyes gazdaságok aránya a gazdasági szervezeteket tekintve az
Észak-Alföldön 51%, ezzel szemben a Nyugat-Dunántúlon 40%, az egyéni gazdaságok esetében a
Dél-Alföldön a legjelentősebb e gazdaságok aránya (33%) és Közép-Magyarországon a
legalacsonyabb. A vidéki térségek népességmegtartó képességének erősítése és a foglalkoztatás
növelése szempontjából a nagyobb foglalkoztatást, diverzifikáltabb termelési szerkezetet, magasabb
hozzáadott értéket eredményező gazdálkodási formák (pl. vegyes gazdaságok, nagyobb kézimunka
igényű kertészeti ágazatok, termelői integrációk, jelentősebb foglalkoztatást biztosító versenyképes
kisüzemek, ezekre épülő élelmiszer-feldolgozás) jelentősége emelhető ki.
Az egy mezőgazdasági vállalkozásra jutó beruházások értéke 2013-ban Hajdú-Bihar és Baranya
megyében volt a legjelentősebb, de jelentős agrárberuházás történt a nyugat- és közép-dunántúli
országrészben (Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér megyék) és az Alföldön (BácsKiskun, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megyék) is. A fajlagos beruházási érték e megyékben
jellemzően nőtt 2009-2013 viszonylatában, a többi megyében stagnált vagy csökkent. A bruttó
hozzáadott érték alapján az Alföld és a Dél-Dunántúl adta az ágazat teljesítményének több mint
hattizedét (2014). Békés megye esetében kiemelkedő, 16%-ot meghaladó a mezőgazdaság részesedése
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a BHÉ-ből, de jelentős az ágazat súlya például Hajdú-Bihar, Somogy, Baranya, Bács-Kiskun,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is (2014).

18. ábra: Egy mezőgazdasági vállalkozásra jutó beruházás (2013) és változása (2009-2013)
1.1.4.

Kutatás-fejlesztés, innováció25

Az innováció az EU gazdasági fejlettségének és versenyképességének egyik kulcsfontosságú
tényezője, a régiók azonban innovációs teljesítményük tekintetében erősen eltérnek egymástól. Egyes
régiók közel állnak a globális technológiai határhoz, és növekedésüket leginkább az befolyásolja, hogy
a K+F és a technológiai innováció kifelé tolja ezt a határt. Más régiók felzárkóznak a vezetőkhöz a
meglevő technológia átvétele révén, és a fő kihívásuk, hogy növeljék a vállalkozások és munkatársaik
erre irányuló képességét. Az Európai Bizottság 2014-ben megjelent 6. kohéziós jelentése a régiókat
négy kategóriába csoportosította: innováció-vezetők (34 régió), innováció-követők (57 régió),
mérsékelt innovátorok (68 régió) és szerény innovátorok (31 régió). Az innováció-vezető régiók, így a
K+F területének kimagasló teljesítményei nyolc EU tagállamba koncentrálódnak (Dánia,
Németország, Finnország, Franciaország, Írország, Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság). A
leggyengébb teljesítményt ezzel szemben Bulgária, Horvátország, Görögország, Lengyelország és
Románia régiói mutatják. Az országokon belül eltérések vannak a regionális teljesítményben: 14
ország régiói sorolhatók két teljesítménycsoportba, négy ország (Franciaország, Portugália, Szlovákia
és Spanyolország) régiói pedig három csoportba. Csupán Ausztria, Belgium, Bulgária, a Cseh
Köztársaság és Görögország régiói tartoznak egyöntetűen ugyanabba a csoportba. E besorolás szerint a
magyar régiók a kelet-európai összképhez igazodva többségében mérsékelt, kisebb részben szerény
innovátorok.
A 2008–2014 között az innovációs teljesítmény 155 európai régióban javult. Kedvező, hogy a
viszonylag nagymértékű javulást felmutató régiók nemcsak a fejlett térségekbe koncentrálódnak,
hanem az EU teljes területén szóródnak. Valamennyi országban legalább egy régió az EU-átlagnál
nagyobb mértékben javított a teljesítményén, több országban, így Ausztriában, Írországban,
Hollandiában és Svájcban valamennyi régió teljesítménye tovább erősödött. Ugyanakkor az országok
25

Adatok forrása: TeIR (KSH), Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
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felében legalább egy régió teljesítménye romlott több esetben is akár évi 2,5%-kal, két lengyel
régióban pedig évi több mint 10%-kal esett vissza az innovációs teljesítmény. Magyarországon az
ország nagy részében erős innovációs növekedés érvényesült a Közép-Dunántúl kivételével.

19. ábra: Innovációs régiótípusok az Európai
Unióban (2014)

20. ábra: Regionális innovációs növekedés
Európában (2008-2014)

(Forrás: Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról, Európai Bizottság)

A K+F Magyarországon a felsőoktatási és kutató intézmények fővárosba, valamint a felsőoktatási
központokba, nagyvárosokba, illetve egyes gazdasági központokba koncentrálódásából adódóan
területileg koncentrált, melyet mind a K+F ráfordítások, mind a K+F alkalmazottak számának
területi megoszlása kirajzol. 2014-ben közel 3 ezer kutatóhely működött az országban, összesen 57
185 fős létszámmal. Az innováció szempontjából kedvező, hogy az állami szféra mellett a piaci
szereplők is építenek ki kutató központokat (Győr), és nemzetközi jelentőségű alkalmazott kutatási
beruházás (Szeged, lézerközpont) is folyamatban van, utóbbiak vidéki nagyvárosainkban valósulnak
meg, hozzájárulva a koncentrált K+F térszerkezet oldásához.
A kutatási-fejlesztési ráfordítások Budapestre összpontosulnak, 2013-ban a fővárosban használták
fel a K+F-re összegek közel 60%-át, és ez az arány érvényesül a K+F alkalmazottak számában is. A
főváros mellett Debrecen, Szeged és Veszprém K+F szerepe jelentősebb, de egyik sem mérhető
Budapest helyzetéhez, amelynek K+F ráfordítása (240 Mrd Ft, 2013) több mint négyszerese a
jelentősebb K+F intézményekkel bíró megyék ráfordításainak (95 Mrd Ft). Debrecen révén HajdúBihar megye 6,4%-kal részesedett a K+F ráfordításokból, Csongrád (Szeged) és Veszprém megye
4,5% körüli értéket, Pest megye 3,7%-ot ért el. Hajdú-Bihar, Csongrád és Veszprém megyék K+F
értékében átlag feletti volt a felsőoktatási kutatóhelyek szerepe, de Veszprém megyében a
vállalkozások, Csongrád megyében az állami kutatószektor is jelentősebb volt, mint más megyékben.
E három megyében a GDP 2-2,5%-át fordították kutatás-fejlesztésre, Veszprém és Hajdú-Bihar megye
értéke Budapestét is megelőzi, míg más megyékben jellemzően 1% alatt maradt ez az arány. 2009 és
2013 között nagymértékben, több mint 40%-kal emelkedtek a K+F összegek (294 Mrd Ft-ról 415 Mrd
Ft-ra). Ez amellett, hogy a K+F és innováció szerepének növekedését mutatja, azért is jelentős, mert a
megyék többségét érintette, sőt arányaiban a növekedés a vidéki K+F központokban nagyobb volt,
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mint a fővárosban. Legnagyobb ütemben Tolna, Komárom-Esztergom, valamint Nógrád és BácsKiskun megyében emelkedett a ráfordítások mértéke.

21. ábra: A kutatás-fejlesztési ráfordítások területi megoszlása (2013) és változása (2009-2014)
A K+F alkalmazottak száma ugyancsak nőtt 2009-2014 viszonylatában (9 százalékponttal, ötezer
fővel), ha kisebb arányban is, mint a ráfordítások összege. 2009-2013 között ez a növekedés
folyamatos volt, 2014-ben kismértékű visszaesés történt. A K+F alkalmazottak számának területi
megoszlása a ráfordítások térszerkezetét követi, Budapest (30 915 fő) és a főbb egyetemi
kutatóközpontok emelkednek ki (Csongrád megyében 4 931 fő, Hajdú-Bihar megyében 3 951 fő,
Pest megyében 3 233 fő), Győr-Moson-Sopron megyében 2 155 fő), a foglalkoztatottak száma a
fővárosban és a vidéki kutatóközpontokban egyaránt kis mértékben emelkedett. E foglalkoztatott
körön belül a medium high-tech vállalkozásokban26 foglalkoztattak aránya 5,3%-ról 6,0%-ra nőtt
2009-2013 között, legnagyobb mértékben a Közép- és Nyugat-Dunántúlon (értéke 12,6%, illetve
10%), valamint Észak-Magyarországon (8,0%), míg a főváros térségében e vállalkozások
foglalkoztatása nem meghatározó (2,5-3,1% közötti). A high-tech vállalkozásokban foglalkoztatottak27
arányát tekintve a Közép-magyarországi régió adja a legmagasabb értéket (8,6%) mellette ÉszakMagyarország (5,6%) emelkedik ki.
1.2.

Társadalmi térszerkezet, életminőség és életkörülmények

1.2.1.

Népesség28

A népesség számának változását több demográfiai tényező is befolyásolja: a születések és a
halálozások dinamikája, a gyermekvállalási szokások, a vándorlás, valamint közvetve a népesség
korszerkezete. Európa népessége növekszik, azonban ez jórészt a más kontinensekről
bevándorlóknak köszönhető. A földrész népességének aránya világviszonylatban még így is
26

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal módszertana szerint.
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal módszertana szerint.
28
A demográfiai adatok forrása a TeIR (KSH, T-STAR), valamint az Eurostat.
27
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csökken, a 15 év alatti népesség számát tekintve pedig rendkívül kicsi, 0,4%-os a részesedése. Ezzel
szemben a 65 év feletti korcsoportba tartozókat tekintve 17% európai, ami jól mutatja a kontinens
előrehaladott elöregedését. Ezt tovább árnyalja, hogy a nem EU-tag balkáni és kelet-európai
országok, valamint az afrikai szomszédos országok hasonló népességszám mellett jóval fiatalosabb
korszerkezetűek, ami erősíti az Európa felé irányuló nemzetközi vándorlást.
A természetes népmozgalom területiségét tekintve megállapítható, hogy Finnországban, DélSvédországban, Dél-Spanyolországban, Cipruson, Írországban, valamint Franciaország és Hollandia
legtöbb régiójában természetes szaporodás a jellemző, összeurópai szinten azonban természetes
fogyás tapasztalható. A népességfogyás különösen Portugáliában, Lettországban, Romániában,
Bulgáriában és négy magyarországi régióban súlyos mértékű. Ezekben a térségekben a népesedési
problémákhoz többnyire a helyi gazdaság beszűkülése és magas munkanélküliség is társul.

22. ábra: A természetes szaporodás egyenlege
ezer főre vetítve az Európai Unióban (2013)

23. ábra: A vándorlási egyenleg ezer főre vetítve
az Európai Unióban (2013)

(Forrás: Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról, Európai Bizottság)

A népességszám változásának másik összetevőjét képező vándorlási egyenleg (oda- és elvándorlás
különbsége) teljes népességhez viszonyított aránya is jelentősen befolyásolja a népesedési
folyamatokat. A vándorlásokat Európában belső és külső migráció mentén érdemes elválasztani. A
2009-2014 között jellemző belső vándorlások jelentős részét a kelet- és közép-európai fiatal (főleg
képzettebb) munkavállalók Nyugat-Európába költözése tette ki, 2014-ig főleg a gazdaságilag
fejlettebb térségek vonzották a beköltözőket (Németország, Nagy-Britannia, Skandinávia), akik
Európa hagyományosan népesség-kibocsátó területeiről (pl. Közép-Spanyolország, Írország,
Lengyelország, Baltikum és Ciprus) érkeztek. Magyarországot ez a trend úgy érinti, hogy egyfelől
megfigyelhető a munkaerő-piaci vándorlás a fejlett nyugat-európai országokba és nagyvárosokba,
másfelől a határon túli területekről Magyarországra történő költözés is előfordul, harmadrészt az
országon belül ugyancsak a főváros és környéke, valamint a fejlettebb Nyugat-Dunántúl vándorlási
egyenlege pozitív. Az EU határait átlépő külső vándorlás az unión kívüli országokból érkező
bevándorlókat jelenti, akiknek hasonlóan Nyugat-Európa a célterülete. Bár a közel-keleti
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konfliktuszónával összefüggésbe hozható bevándorlási csúcs 2014-ig még nem jelentkezett, az afrikai
országokból érkező menekülthullám már évekkel korábban kimutatható (pl. Olaszország esetében).
Az európai demográfiai trendekhez hasonlóan Magyarországot is érinti a népesség csökkenése,
valamint folyamatos elöregedése. Az ország népessége 1981 óta folyamatosan csökken és a
Népességtudományi Kutatóintézet (NKI) előrejelzése alapján29 további, hosszú ideig tartó
népességvesztés prognosztizálható. 2009 és 2014 között több mint 150 ezer fővel csökkent az ország
népessége. A népességcsökkenés legfőbb oka az alacsony születésszám, melynek egyenes
következménye az elöregedő társadalom. Az alacsony születésszám mellett súlyosbítja a
népességfogyást a halálozások magas száma (mely az elöregedő társadalom és az egészségi állapot
romlásának következménye), valamint az utóbbi években a nemzetközi (külföldre történő) vándorlás
is, mely jellemzően a fiatal, képzett, szülőképes korú réteget érinti.
Területileg az ország nagy részét népességfogyás jellemzi, a budapesti agglomerációban, valamint
a nyugati országrészben vannak olyan járások, amelyek népessége növekszik, azonban a
növekedés üteme 2009 óta csökken. 2009 és 2014 között jellemzően a fővárosi agglomeráció és az
északkeleti országrész egyes járásaiban pozitív a természetes szaporodás mutatója.
Az északkeleti térségeket – annak ellenére, hogy 2014-ben negatív volt a vándorlási mutatójuk – az
ország többi járásánál pozitívabb demográfiai folyamatok jellemzik: magasabb születésszám (bár a
halálozások száma meghaladja, így összességében fogyás jellemző), valamint fiatalosabb korszerkezet
(jellemzően több a gyermekkorú, mint az időskorú lakos), e folyamatok mellé azonban nagyarányú
elvándorlás társul, így összességében e térségek népessége csökken.
Északkelet-Magyarország, emellett az Alföld egyes részeinek, valamint a Dél-Dunántúl, és számos
város népesedési folyamataihoz tartozik, hogy a roma népesség pozitív demográfiai folyamatot
produkál, sok gyerek születik, ugyanakkor munkaerő-piaci integrálódásuk csekély, életkörülményeik
alacsony színvonalúak, így jelentős részük a szociális ellátórendszerre szorul. Társadalmi
felzárkóztatásuk kiemelt fontosságú e térségek fejlesztése során.
A budapesti agglomeráció járásainak népességnövekedése főként a fiatal családok idevándorlásának
(pozitív vándorlási mutató) következménye, melyet a gyermekkorú népesség magasabb aránya is
alátámaszt. Budapesten és funkcionális várostérségében30 él az ország népességének 30%-a,
együttesen mintegy 2,1 millió fő (2014) (ebből Budapest népessége 1,7 millió fő). E tágabb térség
népességszáma is nőtt 2011 óta, és mivel Budapest korösszetétele az egyik legidősebb az országban, a
gyarapodás a beköltözők magas számából adódik. A főváros térségéhez hasonló demográfiai
folyamatok (a magas halálozás miatti fogyás, melyhez bevándorlás párosul) jellemzik az ország
északnyugati járásait is.
Az ország népességcsökkenésének legfőbb oka az alacsony termékenység, mely 2011-ig
folyamatosan csökkent, majd némi javulás mutatható ki (2011-ben 1,24 volt a mutató értéke, mely
2014-re 1,41-re emelkedett).31 Területileg az ország északkeleti részében magas a teljes termékenységi
arányszám, a nyugati országrészben alacsonyabb a gyermekvállalási hajlandóság.
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Az NKI előrebecslése alapján 2060-ra a népesség száma várhatóan közel 2 millió fővel csökken és a népesség
elöregedése is tovább folytatódik, mely eredményeként a népesség harmada a 65 év és idősebb korcsoportba fog
tartozni. (Forrás: Demográfiai Portré 2015., KSH Népességtudományi Kutatóintézet)
30
EU definíció szerinti a funkcionális várostérség olyan települések együttese, ahonnan az ott élő
foglalkoztatottak legalább 15%-a központi településre jár dolgozni. E meghatározás szerint Budapest
funkcionális várostérsége 79 agglomerációhoz tartozó és 77 agglomeráción kívüli Pest megyei települést,
valamint 42 más megyéhez (Fejér, Nógrád, Komárom-Esztergom) tartozó települést foglal magában. Forrás:
KSH, TÉR-KÉP, 2014 (KSH, 2015).
31
A teljes termékenységi arányszám azt fejezi ki, hogy az adott év kor szerinti születési gyakorisága mellett egy
nő élete folyamán hány gyermeknek adna életet. Ahhoz, hogy a népesség fenntartható legyen minden nőnek
legalább 2 gyermeket kellene szülnie élete során. A születések száma a szülőképes korú nők számától, valamint
a gyermekvállalási hajlandóságuktól függ. A vizsgált időszak során (2009 és 2014 között) a szülőképes korú (1549) nők aránya csupán elhanyagolható mértékben csökkent, 2014. január 1-jén a nők 45%-a szülőképes korú,
azonban az utóbbi években jelentősen kitolódott az első gyermek vállalásának időpontja (jelenleg a nők többsége
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24. ábra: Járástípusok a demográfiai folyamatok alapján (2014)
A térségek népességfogyásához hozzájárulhat a belföldi és a nemzetközi vándorlás is. Magyarországon
a belföldi vándorlás irányát a fővárosba és nagyobb városokba (50.000 főnél nagyobb városok)
történő költözés jellemzi. Megyei viszonylatban a fővárosba és Pest megyébe költözik a
„vándorlók” legnagyobb aránya, akik főleg a környező megyékből – Nógrádból, Hevesből és Pest
megyéből – költöznek Budapestre. Jelentős elvándorlás jellemzi az északkeleti országrészt és
kisebb mértékben az egész keleti országrészt. Vándorlási nyereséggel Pest megye, Fejér, Győr-MosonSopron és Vas megye egyes járásai, valamint a nagyobb városok járásai rendelkeznek.
A magyar állampolgárok külföldre történő vándorlása statisztikailag nehezen mérhető, hiszen a
külföldön élők, dolgozók többsége nem minden esetben jelenti be az országból történő elköltözését. A
meglévő statisztikai adatok így csak iránymutató jellegűek. A nemzetközi vándorlási különbözet –
melybe beletartoznak mind a magyar, mind a külföldi állampolgárok vándorlásai is – alapján a
legtöbben Borsod-Abaúj-Zemplén (846 fő) és Veszprém (506 fő) megyéből vándoroltak külföldre a
2014. január 1-jei KSH adatok alapján. Negatív nemzetközi vándorlási egyenleg jellemezte továbbá
Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megyéket, valamint Győr-Moson-Sopron és Vas megye
kivételével a dunántúli megyéket is. A legmagasabb nemzetközi vándorlási pozitívummal Budapest
(7489 fő) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (4954 fő) rendelkezett.
Európában egyre súlyosabb következményekkel fenyeget a népesség magas várható élettartamából és
a csökkenő születésszámból eredő elöregedése, és – ezzel összefüggésben – az aktív korú
népességre jutó eltartott népesség arányának növekedése. Az ún. eltartottsági rátát ugyanakkor
egyes területeken a fiatalkorú (15 év alatti) népességcsoport is emeli, ami a magasabb természetes
szaporodásnak, illetve a bevándorló fiatal felnőtt (15-40 év közötti) korosztály magasabb
termékenységének is köszönhető. 2009 és 2014 között szinte mindenhol növekedett az eltartottak
aránya az unióban, ugyanakkor Nyugat- és Dél-Németországban csökkenés tapasztalható feltehetően a
bevándorlással összefüggésben.

30 éves kora után vállalja az első gyermeket). Egy felmérés szerint a családok átlagosan 2 gyermeket terveznek,
amely sajnos nem valósul meg. Amennyiben megszületnének a tervezett gyermekek is, úgy a népességszám
stabilizálódhatna.
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A magas eltartottsági ráta próbára teszi a tagállamok és régiók gazdaságának eltartó képességét és a
szociális rendszerek fenntarthatóságát. Az eltartottsági ráta különösen egyes skandináv, francia és
görög régiókban volt magas (60% felett) 2014-ben, de az Egyesült Királyságban, Németországban és
Dél-Európa nagy részén is meghaladja az 52%-ot. Ezekben a régiókban tehát több az eltartott, mint
ahány aktív kereső megtermeli a magas szociális kiadások költségét. Ezzel szemben
Lengyelországban, Szlovákiában és Nyugat-Romániában kedvezőbb az eltartottság mértéke, amely a
fiatalosabb korszerkezetnek is köszönhető. Magyarország régióit EU-s szintű összehasonlításban
közepesen magas eltartottsági ráta jellemzi.

25. ábra: Eltartottsági ráta az Európai Unióban (2014)
Magyarország korszerkezetének alakulását az idősek arányának folyamatos növekedése és a
fiatalabb korosztályok csökkenése jellemzi, mely az alacsony születésszám következménye. 2014ben az ország népességének közel ötöde 65 év feletti és kevesebb, mint 15%-a gyermekkorú (14 év
alatti). Csupán néhány térségben fordul meg az arány és éri el a fiatalabb korosztály aránya az idősekét
(északkeleti járások, valamint a fővárosi agglomeráció járásai). Az NKI előrejelzése alapján az
elöregedés folyamata várhatóan továbbra is jellemzi majd az ország népességét.
Ezzel összefüggésben az eltartottsági ráta országos szinten 2009 és 2014 között növekedett, 2009.
december 31-ei állapot szerint 45,7 eltartott jutott 100 aktív korúra, ami 2014. december 31-ére 47,9-re
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emelkedett, mely az öregkorúak növekvő arányának tudható be (nyolc olyan járás van, ahol úgy nőtt
az eltartottsági ráta, hogy ennek oka a gyermekek számának növekedése). 2009-ben Borsod-AbaújZemplén megye északi részén jelentős számú inaktív korú jutott az aktív korúakra (több mint 50
főt tartott el 100 aktív korú), mely a magas születési számoknak köszönhető. 2014-re ezen a területen
már csökkent a mutató értéke, de 45 fő/100 aktív korú felett maradt. 2009-ben tizenegy, 2013-ban
kettő, 2014-ben nyolc járásban volt 50 feletti az eltartottsági ráta értéke. 2009-hez képest megnőtt az
eltartottak aránya a budapesti agglomeráció északi részében lévő járásokban is (Dunakeszi-Szob
térsége), amely növekedés feltételezhetően az idősek növekvő arányának köszönhető.

26. ábra: Eltartottsági ráta Magyarországon (2014)
E demográfiai trendek összefüggést mutatnak a gazdasági fejlettséggel, vagyis a fejlett fővárosi
térség és északnyugat, valamint bizonyos közép-dunántúli térségek munkaerőpiacukkal vonzzák
az embereket, népességgyarapodásukat a kevésbé fejlett térségek, köztük a vidéki térségek, falvak
elvándorló népessége biztosítja. Főleg a fiatal és képzettebb réteg javítja a fejlett térségek, illetve
nagyvárosok munkaerő-piaci kínálatát, így kedvező feltételeket biztosít a további gazdasági
beruházásoknak, tőkebefektetéseknek, kapacitásbővítésnek, vállalkozások indításának és bővülésének
(ami a népességvonzó képességet tovább növeli). Azoknak a térségeknek, településeknek a
helyzetét, kilátásait azonban, ahonnan az elvándorlás megtörténik, tovább rontja, szociális
problémáikat növeli, mert a gazdaságilag aktív, képzett réteget veszítik el. Ugyanez érvényes
Magyarország és a fejlett nyugat- és észak-európai országok, városok viszonylatában, azok
munkaerő-piaci vonzása legfejlettebb térségeink népességére is szívó hatást gyakorol.
Az ún. demográfiai hanyatlás jelensége az ország sok részén megfigyelhető: járások több mint
háromnegyedében van olyan település, ahol folyamatosan csökkent a népesség az elmúlt 5 év
alatt. Tíz olyan járás van Magyarországon, ahol a népesség több mint 75%-a él demográfiailag
hanyatló településen (2014), e járások harmada nagyváros és térsége (pl. Miskolc). A demográfiailag
hanyatló települések száma 328 (a települések 10%-a), harmaduk (90 település) 500 fő alatti
aprófalu, melyek népességmegtartó képessége rendkívül gyenge, jövőjük a népességi tendenciák
alapján kritikus. Megyei jogú városokat is jellemez a több éves folyamatos népességcsökkenés, nyolc
nagyváros (Miskolc, Székesfehérvár, Szolnok, Kaposvár, Békéscsaba, Nagykanizsa, Dunaújváros,
Hódmezővásárhely) népességmegtartó képessége ugyancsak gyenge, relatív gazdasági,
infrastrukturális fejlettségük ellenére.
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27. ábra: Demográfiailag hanyatló (az utolsó 5 évben folyamatosan csökkenő népességű) települések
és népességük aránya (2009-2014)
A kedvezőtlen demográfiai trend, a népesség csökkenése a kárpát-medencei magyarság egésze
esetében érvényesül. A kárpát-medencei magyarság száma a 2001-2011 közötti időszakban jelentős
csökkenést mutatott. Míg 2001-ben 12,4 millió magyar élt az anyaországban és a környező
országokban, addig 2011-re 3,8 %-kal, 11,95 millióra csökkent a számuk. A magyar népesség
csökkenése az anyaországban volt a legcsekélyebb (2%-os) a jelzett időszakban, míg a vizsgált
külhoni nemzetrészek mindegyikében legalább 6%-kal csökkent a magyarok száma, Délvidéken
csaknem 13%-os, Romániában még ezt is meghaladó (13,6%-os) volt a fogyás. A markáns fogyás okai
között elsősorban a természetes fogyás, a migráció és az asszimiláció említhetők. Ezek a kiváltó okok
az egyes nemzetrészek esetében eltérő súlyúak voltak, míg Romániában a migrációs veszteségnek,
Szerbiában a természetes fogyásnak, addig Szlovákiában az asszimilációnak volt kiemelkedő szerepe.
Nemzetrészenként vizsgálva Erdélyben található a legnagyobb magyar népesség a szomszédos
országok között. Románia népessége 2011-ben kevéssel meghaladta a 20 millió főt, amelyből
valamivel több, mint 1,2 millió fő vallotta magát magyar nemzetiségűnek, ebből mindössze 11 ezer
magyar él Erdély határain kívül. Az előző romániai cenzus óta a magyarok száma 13,6%-kal csökkent
(közel 200 ezer fővel). Tekintve, hogy az ország népessége is jelentősen, a magyarságnál is nagyobb
mértékben csökkent, a magyarok aránya az ország népességén belül szinte nem változott (0,1%-kal
csökkent, jelenleg 6,5%). Az erdélyi megyék mindegyikében csökkent a magyarok száma, a fogyás
mértéke a szórvány lakhelyét jelentő megyékben volt a legmagasabb (≥ 25%) (Kapitány, 2015).
Románia esetében a népességcsökkenés legfőbb oka a migráció: a teljes népesség migrációs
vesztesége éves átlagban 11,3‰, a magyarok körében mért 8,5‰-el szemben, amely azonban még így
is nagyon jelentős elvándorlást jelent. Szlovákia népességéből valamivel több, mint 450 ezer fő
vallotta magát magyarnak 2011-ben, ami 8,5%-os aránynak felel meg. Ezzel együtt Felvidéken a
magyar népesség csökkenése jelentős, és a tendencia nem csak a szórványban, hanem a tömbben is
ugyanolyan hangsúlyos. Az elmúlt évtizedben komoly, 12%-os népességfogyást regisztrálhatott a
magyar népesség. Ebben a migráció jelentősége alacsonyabb, az elsődleges ok az asszimiláció,
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másodsorban pedig a természetes fogyás32. A magyar nemzetiségűek aránya a Délvidéken 2011-ben
13%, míg Szerbia egészén belül 3,5% volt. A népszámlálás eredményei alapján a Délvidék lakossága
mintegy 100 ezer fővel csökkent 2001 óta, ebből mintegy 40 ezer főt tett ki a magyar nemzetiségűek
száma. A magyarság tíz év alatt így 254 ezer főre esett vissza, amely nagyon jelentős mértékű, 13%-os
fogyást jelent. A fogyatkozás elsődleges oka, hogy az 1990-es évek polgárháborújában a
gyermekvállalási korban lévő magyar fiatalok jelentős része kivándorolt, így a magyar közösség
korszerkezete jelentősen elöregedett. Ukrajnában és így Kárpátalján a 2011-re tervezett cenzus
anyagi és politikai okokból elmaradt, és a közeljövőben nem is várható a pótlása. A kárpátaljai
demográfusok becslései alapján a 2001-es közel 152 ezerhez képest 2011-re 141 ezer főre
csökkenhetett a magyarok száma, amely közel 8%-os fogyást jelent. Tovább súlyosbítja a helyzetet a
magyarok sorkötelezettségtől való menekülés miatt kialakult kiáramlása a régióból.
Magyarok száma
(fő)

Magyarok aránya
(%)
2001

Magyarok száma
(fő)

Magyarok aránya
(%)
2011

Szlovákia

519775

9,6

458730

8,5

Ukrajna

151533

0,3

141000

0,3

Románia

1431807

6,6

1237746

6,5

Szerbia

293299*

3,9*

253899

3,5

16595

0,4

14848

0,33

Szlovénia

5979

4,8

≈4000**

3,4

Ausztria

6641

2,4

≈10000**

3,5

Ország

Horvátország

2. táblázat: Magyar nemzetrészek a környező országokban
(Forrás: Nemzetstratégiai Kutatóintézet a Szerb Statisztikai Hivatal, Ukrán Statisztikai Hivatal, Szlovák

Statisztikai Hivatal, Román Statisztikai Hivatal, KSH adatai alapján. A *-gal jelölt adatok 2002-ből származnak,
a **-gal jelölt adatok szakértői becslések (Kapitány, 2015).

1.2.2.

Foglalkoztatás, munkanélküliség

A 2008-ban kezdődött pénzügyi és gazdasági válság legmarkánsabb társadalmi következménye
európai szinten a munkaerőpiac szűkülése és a foglalkoztatási viszonyok jelentős romlása volt. A
változásokra 2011-ig jellemző volt a foglalkoztatottak számának abszolút értelemben vett csökkenése
3%-kal az EU-28 átlagában, illetve 5,2%-kal a 2004-ben és utána csatlakozott országokban. Egyes
országokban a munkanélküliség 15-20 százalékpont körüli növekedést ért el, ez azonban nem
egyformán érintett társadalmi csoportokat: például a fiatalok magas munkanélkülisége különösen
nehéz helyzetet eredményezett Dél-Európában. Mindennek eredményeként 2012-re már az európai
népesség közel negyedét sorolták a szegénységnek és társadalmi kirekesztésnek kitett
népességhez, ami máig hátráltatja a gazdasági és szociális kohézió célkitűzésének megvalósítását.
A munkaerőpiacot érintő változások területi szempontból aszimmetrikusak, az Európa térszerkezetét
jellemző nyugat-kelet, észak-dél törésvonalak kevésbé rajzolódnak ki a foglalkoztatásban, mert a
hasonló fejlettségi szinten álló régiók egészen eltérő fejlődési pályát jártak be a válság évei alatt.
Egyes régiókban, például Lengyelország esetében nem következett be erős visszaesés, és 2010 körül
már a gazdasági fellendülés jeleit és a foglalkoztatás növekedését lehetett tapasztalni. Ehhez képest
negatív irányú volt az elmozdulás Franciaország és Olaszország esetében, a legsúlyosabb pedig
Hollandiában, Spanyolországban és Görögországban volt. A Baltikum és Magyarország esetében a
munkanélküliség pár évig tartó növekedését a foglalkoztatási ráta jelentős javulása követte, amely
főként a kormányzat aktív, foglalkoztatást ösztönző intézkedéseinek köszönhető. A legmagasabb
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Forrás: Kapitány B. (2015): Külhoni magyar közösségek. In: Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt
(szerk.): Demográfiai portré 2015. KSH Népességtudományi Kutatóintézet.
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foglalkoztatás Németországban, Hollandiában, Dániában és Svédországban, míg a legmagasabb
munkanélküliség a déli perifériákon volt jellemző 2014-ben.

28. ábra: A foglalkoztatási ráta változása az
Európai Unió régióiban (2009-2014)

29. ábra: Foglalkoztatási ráta az Európai Unió
régióiban (2014)

30. ábra: A munkanélküliségi ráta változása az
Európai Unió régióiban (2009-2014)

31. ábra: Munkanélküliségi ráta az Európai Unió
régióiban (2014)
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Magyarországon 2009 és 2014 között az összes megyében nőtt a foglalkoztatás szintje, amely
európai viszonylatban is jelentős teljesítmény, így országosan 55,0%-ról 61,8%-ra emelkedett a 15-64
éves népesség foglalkoztatási rátája. A területi kiegyenlítődés szempontjából kedvező, hogy több,
gyengébb foglalkoztatással jellemezhető megyében kimagasló volt a növekedés (pl. SzabolcsSzatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megye 10,0 és 9,1 százalékponttal), és további hét megye ért
el 7 százalékpontnál nagyobb növekedést. A magasabb gazdasági teljesítménnyel és fejlettséggel
összefüggésben a legmagasabb a foglalkoztatás Budapesten (67,5%) és a nyugati országrészben
(Győr-Moson-Sopron 67,2%, Vas megye 66,9%), míg a kevésbé fejlett keleti országrész, különösen
Borsod-Abaúj-Zemplén (54,3%), Szabolcs-Szatmár-Bereg (55,1%) és Békés (56,4%) megye ettől
elmarad.
A foglalkoztatásban szerepet játszott az átmeneti foglalkoztatáspolitikai eszközként bevezetett
közfoglalkoztatás33 szerepvállalása is, mely különösen a magas munkanélküliséggel sújtott
térségekben javította a munkaerő-piaci helyzetet. A közfoglalkoztatottak aránya országosan 3,2% volt
2013-ban a teljes foglalkoztatott létszámra vetítve (126 ezer fő), amely 2014-re 4,4%-ra nőtt (179 ezer
fő). Ez kedvező tendencia, mivel a foglalkoztatottak száma emelkedett a két év viszonylatában (3,89
millió főről 4,1 millió főre). A foglalkoztatásban a munkaerő-piaci folyamatokkal összefüggésben a
közfoglalkoztatás súlya növekedett. A közfoglalkoztatottak száma a gazdaságilag kevésbé fejlett
északkelet-magyarországi térségben a legnagyobb (Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-SzatmárBereg megye), összefüggésben a régió kedvezőtlenebb gazdasági és foglalkoztatási mutatóival.

32. ábra: A foglalkoztatási ráta (2014) és változása (2009-2014)
A foglalkoztatás ágazati szerkezete a gazdasági szerkezetet követi, a foglalkoztatottak legnagyobb
hányada a szolgáltatási szektorban dolgozott 2013-ban, melynek aránya kismértékben nőtt is 20092013 között. Mivel a tercier szektor szerepe Budapesten és térségében, valamint a nagyobb
városokban kiemelkedő, így a fővárosban (83,5%) és Pest megyében (69,6%), valamint Csongrád
megyében (66,7%) a legmagasabb a foglalkoztatási részaránya. Az ipari térségekben, beleértve a
fejlett nyugat- és közép-dunántúli térségeket és a hagyományos ipari körzeteket, így Nógrád vagy
Heves megyét, csekélyebb a szolgáltatások foglalkoztatási aránya (53-56%). A magasabb ipari

33

Adatok forrása: Belügyminisztérium (Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály)
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foglalkoztatás ugyanakkor csak a fejlett dunántúli megyéket (Fejér, Komárom-Esztergom, Vas megye
52-54%-os értékekkel), ami az ipar szerepvesztését jelzi a hagyományos ipari térségekben és
iparvárosokban. Jelentős mértékben csökkent az ipari foglalkoztatottak aránya Baranya, BorsodAbaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom és Somogy megyében, legnagyobb arányban pedig Heves,
Békés, Bács-Kiskun és Vas megyében nőtt. A legcsekélyebb foglalkoztatási arányt a mezőgazdaság
adta, az ágazat foglalkoztatása 2009-hez (4,7%) képest 2012-re emelkedett (5,0%), azonban 2014-re
tovább csökkent (4,6%), szerepe az agrárjellegű alföldi régiókban és a Dél-dunántúli régióban jelentős
(8-10%).

33. ábra: Foglalkoztatottak és közfoglalkoztatottak számának változása (2013-2014)
(Forrás: KSH)

A munkavégzés hatékonyságát jellemző munkaerő termelékenység34 tekintetében az EU régiók
között a nyugat-kelet különbség érvényesül, azaz a nyugat-európai 75-150%-os termelékenységgel
szemben Kelet-Európa termelékenysége 50-74% közötti, de Kelet-Lengyelország, Románia és
Bulgária esetében 50% alatt van. Európai viszonylatban a fővárosokat és a metropolisztérségeket
lefedő régiók (pl. a „kék banán”) emelkednek ki, ahol az EU átlag másfélszeresét is meghaladhatja a
munkaerő termelékenysége. Magyarországon a főváros révén a Közép-magyarországi régió mutat
kedvező (100-125%) értéket, a többi régió azonban az 50-74,9%-os osztályközbe sorolható, ami
tükrözi az általános gazdasági fejlettségük elmaradásának mértékét.

34

Bruttó hazai termék egy foglalkoztatottra vetített értéke. Az index megmutatja, hogy egy munkavállaló
átlagosan milyen értékben állít elő terméket és szolgáltatást a helyi gazdaság számára.
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34. ábra: A munkaerő termelékenysége Európában (2010)
(Forrás: ESPON)

Magyarországon 2009-2014 között a termelékenység a GDP egy foglalkoztatottra vetített értéke
alapján országosan (2014-ben 7,9 millió Ft) 2009-hez képest 13,2%-kal növekedett, mely
növekedés a vizsgált időszak alatt folyamatos volt. Kivétel nélkül minden megyében emelkedett a
termelékenység, Vas, Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun megyében 2009 és 2014 között
25%-ot is meghaladta a növekedés mértéke. Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Nógrád megyében volt
a legalacsonyabb a termelékenység növekedése (2,2% és 4,9%). A termelékenység bruttó
hozzáadott érték alapján számított értéke tekintetében az ipari termelékenység (egy ipari
alkalmazottra jutó bruttó hozzáadott érték) Budapesten és az északnyugati megyékben volt a
legmagasabb 2013-ban, értéke 2009-2013 között az ország legnagyobb részén javult, a keleti
országrészben (Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves megyék)
stagnált. A szolgáltató szektorban a termelékenység Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-AbaújZemplén megye kivételével nőtt valamennyi megyében (legmagasabb a fővárosban, Győr-MosonSopron, Vas és Hajdú-Bihar megyében). A mezőgazdasági termelékenység négy megye (BorsodAbaúj-Zemplén, Nógrád, Heves, Komárom-Esztergom) kivételével ugyancsak növekedést mutatott
az ország nagy részén, a legjobb mutatók a keleti megyéket (Békés és Hajdú-Bihar) és az északnyugati térségeket (Győr-Moson-Sopron, Vas megye) jellemzik.
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35. ábra: Egy ipari alkalmazottra jutó bruttó hozzáadott érték (2013) és változása (2009-2013)
A 15-64 éves korosztály gazdasági aktivitása 67,0% volt 2014-ben, 2009-2014 között folyamatos
emelkedéssel, 2012-től legalább 1 százalékponttal. Területi szempontból kedvező, hogy a növekedés
(átlagosan 5,7 százalékponttal) valamennyi megyét érintette, a legnagyobb mértékű növekedés
pedig a gazdaságilag kevésbé fejlett alföldi térségekben történt (Hajdú-Bihar11,0 százalékpont,
Szabolcs-Szatmár-Bereg 8,5 százalékpont, Jász-Nagykun-Szolnok 7,4 százalékpont, Csongrád megye
7,1 százalékpont). A növekedés ellenére azonban a fejlettebb, magasabb foglalkoztatással rendelkező
térségekben, így Budapesten (71,8%), a nyugat- és közép-dunántúli, valamint a Közép-magyarországi
régióban (68-69%) a legmagasabb a gazdasági aktivitás. A gazdasági aktivitás országosan javult,
területi különbségei azonban megmaradtak.

60

36. ábra: Gazdasági aktivitás (2014) és változása (2009-2014)
A gazdasági aktivitás növekedésével párhuzamosan az inaktivitás, a munkaerőpiactól távol maradó
inaktívak száma 2009 és 2014 között jelentős mértékben csökkent a 15-64 éves népességen belül,
38,8%-ról 33,0%-ra (2175 ezer fő). Az inaktívak döntően az ország népességének fiatalabb (nappali
tagozatos tanulók), valamint az idősebb (nyugdíjasok) korosztályából kerülnek ki, de ebbe a
kategóriába tartoznak többek között a gyermekgondozási ellátásban és munkanélküli ellátásban
részesülők is. A gazdasági és foglalkoztatási mutatóknak megfelelően a fővárosi régióban (Budapesten
28,2%, Pest megye 31,6%) és a fejlettebb nyugat- és közép-dunántúli országrészben (pl. Győr-MosonSopron, Vas és Fejér megyében 30-31%) volt a legalacsonyabb az inaktivitás 2014-ben. A
legmagasabb inaktivitási arány a hagyományosan hátrányosabb helyzetű térségekben volt, így Nógrád,
Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyében (37-38%). Területi szempontból kedvező, hogy
a vizsgált időszakban valamennyi megyében csökkent az inaktivitási arány, és többségében a
kevésbé fejlett megyékben, ugyanazokban, ahol a gazdasági aktivitás nőtt.
A foglalkoztatás javulásának köszönhetően 2009-2014 között jelentősen csökkent a
munkanélküliség. A munkaügyi hivatalokban nyilvántartott álláskeresők száma alapján 2014-ben
több mint 35%-kal kevesebb fő regisztrált munkanélküliként, mint 2009-ben. A 15-64 éves állandó
népességből nyilvántartott álláskeresők aránya 8,6%-ról 5,7%-ra csökkent 5 év alatt.
A munkanélküliség adatai a gazdasági fejlettség területi különbségeit rajzolják ki: az északkeleti,
valamint a délnyugati országrész járásaiban magas (7,5 %-nál magasabb) a nyilvántartott álláskeresők
aránya, míg a budapesti agglomerációban és az északnyugati országrészben 3,5% alatti ez az arány.
2014-re 2009-hez képest az ország egészében csökkent az álláskeresők aránya hat Pest megyei
járás (Gyáli, Váci, Dabasi, Szobi, Ráckevei és Dunakeszi járás) kivételével.
Nagyon magas a tartós (180 napon túli) álláskeresők aránya, azonban 2009-ben az álláskeresők
53,4%-ához képest 2014-re lecsökkent 45,9%-ra. Területileg főleg a nagyobb városokban magasabb
a tartós álláskeresők aránya a regisztrált álláskeresők közül. 2009-ben az összes nyilvántartott
álláskereső közel fele (49,2%) nő volt, azonban 2014-re csökkent az arányuk (46,1%-ra). Az
álláskeresők 12,5%-a pályakezdőnek minősült 2014-ben, mely arány 2009-hez képest nőtt. A
nyilvántartott álláskeresők korcsoportos megoszlásában változás történt 2009 és 2014 között: 2014-re
jelentősen nőtt a 0-18 éves és az 56 és idősebb álláskeresők aránya; és csökkent a 26-35 éves
korcsoport aránya. Iskolai végzettség szerint az álláskeresők harmadának csak általános iskolai
végzettsége van. A felsősokú végzettséggel rendelkező álláskeresők aránya mind 2009-ben, mind
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2014-ben kevésnek mondható (5% alatti). 2009 és 2014 között jelentős változást a szakmunkás,
valamint a szakiskolai végzettségűek aránya mutat: gyakorlatilag megcserélődött 2014-re az arányuk
(2009-ben szakmunkás végzettsége az álláskeresők 2,2%-ának volt, míg 2014-re arányuk már 25%-ra
emelkedett).

37. ábra: A nyilvántartott álláskeresők aránya a 15-64 éves állandó népességből (2014)
1.2.3.

Képzettség35

Az Európai Unióban jelentős eltérések tapasztalhatók a legmagasabb iskolai végzettség szintjében,
amit súlyosbít a magasan képzettek fokozott mobilitása. A regionális versenyképesség szempontjából
fontos képzettségi mutatót, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát tekintve 2014-ben Írország,
az Egyesült Királyság, a Benelux államok és Skandinávia régiói mutatják a legmagasabb
képzettségi szintet. Közép-Európából csak Lengyelország zárkózott fel a fejlettebb országok 30%
körüli szintjéhez, míg Csehország nagy része, Szlovákia, Magyarország, Románia és Bulgária,
valamint a „régi tagállamok” közül Portugália és Olaszország régióiban nem éri el a 22%-ot a
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. 2009-2014 között Ausztriában, Korzikán és Skóciában a
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya közel 10%-kal emelkedett. Jelentős ütemű, 4,5-9%-os
felzárkózás volt még Lengyelországban és Dél-Anglia, Dél-Svédország, Litvánia és Dél-Franciaország
esetében. Elszórtan ugyan, de csökkenésre is látni példát Franciaországban, Dániában, Romániában és
koncentráltan a kelet-német régiókban. Ennek hátterében feltételezhetően belső vándorlási folyamatok
állnak. Magyarország esetében mérsékelt (4,5% alatti) a növekedés a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők arányát tekintve, de Közép-Magyarország európai szinten a jobb régiók között van.

35

A képzettségi adatok forrása a TeIR (KSH-TSTAR), a KSH, valamint az Eurostat.
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38. ábra: A felsőfokú végzettséggel
rendelkezők arányának változása a 25-64 éves
korcsoportban az Európai Unióban (20092014)

39. ábra: Felsőfokú végzettséggel rendelkezők
aránya az Európai Unióban(2014)

Magyarországon kedvező tendencia, hogy a KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján a 15 éves és
idősebb népesség körében a közép-, illetve a felsőfokú végzettségűek aránya növekedett, az
alacsonyabb végzettségűek aránya ezzel párhuzamosan csökkent 2001-hez képest. A 25 évnél idősebb
korosztályban országosan a népesség 19%-a rendelkezett diplomával 2011-ben, amely tíz év alatt
5,7 százalékpontos növekedést jelent. A diplomások aránya területileg összefüggést mutat a
magasabb státuszú munkahelyeket nyújtani képes térségekkel és nagyvárosokkal, így összefügg
a gazdasági fejlettséggel, a korszerű gazdasági szerkezettel, valamint tükröződik a jövedelmek területi
megoszlásában. A diplomások arányát tekintve kiemelkedik Budapest (34,1%) és a fővárosi
agglomeráció északi gyűrűje (Budakeszi járás 36,1%, Szentendrei járás 31%), valamint a Debreceni
(26,6%) és a Szegedi járás (25,9%). 2001-hez képest a növekedés is ezekben a térségekben a
legjelentősebb, átlagosan 9-11,8 százalékpont. A legalacsonyabb a diplomások aránya az ország
északkeleti (Cigándi járás 5,6%), délkeleti (Sarkadi járás 7%) és délnyugati (Sellyei járás 6%)
határvidéken és a belső perifériáin (Devecseri járás 6,4%) és a növekedés is ezekben a térségekben a
legkisebb mértékű (1,9– 2,2%).
A képzettség további javulását mutatja, hogy a legalább érettségi vizsgával rendelkező 18 évesnél
idősebb népesség aránya 13,5 százalékponttal emelkedett 2001-hez képest és elérte a 49%-ot a KSH
2011-es népszámlálási adatai szerint. Ezzel párhuzamosan az érettségi nélküli középfokú szakmai
oklevelet szerzők száma is nőtt, de lassabban, mint a megelőző időszakban. Az érettségizettek aránya
területileg a diplomások arányához hasonló, így Budapestre (69,9%) és a fővárosi agglomeráció
északi gyűrűjébe (pl. Budakeszi, Dunakeszi, Szentendrei, Pilisvörösvári járás), valamint a vidéki
oktatási központokba (pl. Szeged, Debrecen) koncentrálódik (60% feletti arány). Ennek töredéke az
érettségizettek aránya a Devecseri járásban (25% alatt), az északkeleti (Cigándi járás 25% alatt),
és délnyugat-magyarországi (Sellyei járás 23,8%) térségekben. Mivel az érettségizettek arányának
növekedése ugyanezt a térségi szerkezetet követi (legjelentősebb a növekedés a Pilisvörösvári
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járásban, 19,1 százalékpont, a legkisebb elmozdulás az Ózdi járásban, 7,6 százalékpont), így a
képzettség területi különbségei 2001-2011 viszonylatában megmaradtak, a gazdasági fejlettség jól
láthatóan a magasabb képzettséghez kötődik.

40. ábra: Egyetemi, főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya a 25 éves és idősebb népességből (2011)
A diplomások és érettségizettek arányának területi különbségeivel párhuzamosan az alacsonyabb
iskolai végzettség főként a kevésbé fejlett északkeleti és délnyugati térségekben jellemző, és e
térségek gyengébb gazdasági mutatóiból ítélve e térségek fejlődésének tartósan komoly gátját képezi.
Az általános iskola első évfolyamát el nem végzettek aránya a 15 éves és idősebb népességből 2011ben országos szinten 0,55% (átlagosan 180 fő közül 1 nem végzett el egyetlen általános iskolai
osztályt sem), ugyanakkor kedvező, hogy 2001-hez képest 13 százalékos javulás történt. A
legkedvezőtlenebb mutatókkal rendelkező Bólyi, Sümegi, Bélapátfalvai, Nyírbátori és Edelényi
járásban a vizsgált népesség több mint 2%-a nem végezte el az általános iskola első évfolyamát sem.
Megyei szinten Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Somogy megye bír a
legmagasabb, míg Budapest, Vas és Győr-Moson-Sopron megye a legalacsonyabb értékkel.
Az iskolai lemorzsolódás a korai iskolaelhagyók36 aránya alapján országos szinten 2012-ig
kedvezőbben alakult az Európai Unió átlagánál, 2013-ban közel azonos szinten állt, míg 2014-ben az
uniós értéktől kissé elmaradt, annak ellenére, hogy a 2010-2013 közötti növekedést követően ebben az
évben csökkent a mutató értéke. A 2010-2013 évek közötti növekedés részben demográfiai okokkal
magyarázható, mivel a csökkenő tanuló népességen belül folyamatosan nő a hátrányos helyzetű diákok
aránya. Ebből következik, hogy a mind az alacsony képzettség, mind a végzettség nélküli
iskolaelhagyás jelensége szoros összefüggést mutat a gyermekek és családjuk társadalmi
helyzetével. Területileg így a jelenség a legkevésbé fejlett Észak-magyarországi, Dél-dunántúli és
Észak-alföldi régióban volt a legerősebb (15-19%) 2014-ben.
A gazdasági válság a gazdasági változásokhoz való munkaerő-piaci alkalmazkodó-képesség
szempontjából egész Európában felértékelte a piaci igényekhez közvetlenül igazodó oktatási kínálatot,
benne a rövidebb, tananyagában rugalmasabban, könnyebben fejleszthető szakképzést, képzéseket. A
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Azok aránya a 18-24 évesek százalékában, akik legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkeznek, és nem
tanulnak tovább semmilyen oktatásban, képzésben.
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kikérdezést megelőző 4 hétben iskolai vagy felnőttképzésben résztvevők EU adatai alapján az egész
életen át tartó tanulásban a keleti tagállamok, így Magyarország régiói le vannak maradva, a
vizsgált népesség kevesebb, mint 5%-a vesz részt ilyen programban, szemben Nyugat-Európa, például
a skandináv államok és Franciaország régióival, ahol 18 és 25% fölötti arányt is találunk.
A felnőttképzés területén Magyarország 2009-2014 között jelentősen elmaradt az Európai Unió
átlagától az Eurostat adatai alapján. A 25 és 64 éves korosztály részvételi aránya a kikérdezést
megelőző 4 hétben iskolai vagy felnőttképzésben a 2009-2012 közötti stagnálást és kétévnyi enyhe
növekedést (0,5 százalékpont) követően 2014-ben mindössze 3,2% volt, szemben az uniós tagállamok
10,7%-os átlagos értékével. A magyar régiók közül Észak-Alföld (4,3%) és Közép-Magyarország
(3,8%) tartozik a hazai élvonalba, Nyugat-Dunántúl mutatója (1,8 %) a leggyengébb, mely 2012-hez
képest 0,7 százalékponttal tovább csökkent. Kedvező, hogy a hátrányosabb munkaerőpiaci helyzetű,
kevésbé fejlett régiókban sikerült több résztvevőt bevonni a képzésekbe, mely a munkához jutás
esélyeit és a munkaerő-piaci kínálatot javíthatja ezekben a térségekben.
A nappali tagozatos gimnáziumi, szakközépiskolai és középfokú szakiskolai és speciális
szakiskolai oktatás egészét tekintve a szakiskolai és speciális szakiskolai képzés súlya
Magyarországon a 2009-től két évig tartó felfutást követően 2011-től fokozatosan csökkent, 2014-ben
21,24%-os aránnyal részesült a tanulói létszámból. A szakiskolai képzés Somogy (33,6%) és
Veszprém (27,9%) megyében képvisel jelentősebb tanulói arányt, értéke Somogy és Vas megyében
nőtt 2009-2014 között, míg a többi megyében csökkent. Budapesten (12,7%), Hajdú-Bihar (18,6%),
Pest (18,7%) és Csongrád megyében (19,5%), tehát a jelentős felsőoktatási központokban kisebb
arányt képviselnek a szakiskolai tanulók.
A felsőoktatási szakképzés a felsőoktatási képzések közül a 2013/2014 tanévben országos szinten 3,4
%-kal részesült, az előző tanévhez képest kismértékű (1,5 százalékpontos) visszaeséssel. Megyei
szinten Tolna (18,6%), Zala (14,1%) és Jász-Nagykun-Szolnok (13%) megyében a legmagasabb a
felsőoktatási szakképzésben résztvevők aránya, míg a Közép-magyarországi régióban (Pest megye
1,5%, Budapest 2,3%), Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (2,3%) a legalacsonyabb.
1.2.4.

Jövedelmi viszonyok, szociális transzferek

Az Európai Unióban a jövedelmek igen nagy különbséget mutatnak az egyes országok, illetve
régiók viszonylatában. Bár a háztartások elkölthető (nettó) jövedelme a munkanélküliség
növekedésének ellenére európai szinten növekedett a gazdasági válság alatt, a területi különbségek
azonban tovább nőttek. Norvégiában, Svédországban és Svájcban javultak, azonban kilenc
országban (Görögország, Írország, Románia, Lettország, Spanyolország, Olaszország, Portugália,
Horvátország és Magyarország) romlottak a jövedelmi viszonyok. Az EU átlagát jóval meghaladó
jövedelmű háztartásokkal rendelkező régiók továbbra is Nyugat- és Dél-Németországban és
Ausztriában koncentrálódnak, amelytől keletre és nyugatra alacsonyabb, de még mindig az EU átlaga
feletti jövedelemmel bíró térségek találhatók (Párizs és London környéke kiemelkedik).
Magyarországon a főváros révén a Közép-magyarországi régió haladja meg az unió átlagos jövedelmi
szintjét, míg a többi régióban – hasonlóan Kelet-Lengyelországhoz és a balkáni vagy egyes balti
országokhoz – a jövedelmek nem érik el az EU átlag 60%-át. A jelentős jövedelmi különbségek,
párosulva a jobb munkaerőpiaci lehetőségekkel a közép- és kelet-európai munkavállalók
folyamatos elvándorlását eredményezik.
A magyarországi jövedelmek 2009-2014 közötti növekedést mutattak, a háztartások jövedelme, az
egy adófizetőre jutó jövedelem, az adófizetők aránya és a települések átlagos jövedelme egyaránt nőtt,
valamennyi térséget érintve. A háztartások jövedelmének37 regionális adatai szerint mind a
háztartások egy főre jutó éves munkajövedelmének, mind az egy főre jutó társadalmi jövedelmének
(nyugdíjak, segélyek, stb.) mértéke növekedett. Országos szinten a munkajövedelem 2009-hez képest
31 százalékkal növekedett 2014-re, legnagyobb mértékben a Dél-alföldi régióban (45 %-kal),
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Adatok forrása: TeIR (KSH MR-STAR)
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legkisebb mértékben a Közép-magyarországi régióban (10 százalékkal). A növekedés mértékének
különbsége ellenére a háztartások egy főre jutó munkajövedelme 2014-ben is a Középmagyarországi régióban volt a legmagasabb, amely eléri az EU átlagot is (egy főre havonta 91.443
Ft jutott 2014-ben).

41. ábra: Az egy háztartásra jutó nettó jövedelem vásárlóerő-egységben mérve az Európai Unió
átlagához viszonyítva (2012)
A jövedelmek országos növekedése ellenére a jövedelmi viszonyok regionális különbségei továbbra
is fennállnak. A gazdaság térszerkezetét követve a magasabb státuszú munkahelyekkel és a
magasabb iskolai végzettséggel is összefüggésben a magasabb jövedelmű lakosság döntően a
fejlettebb fővárosi térségbe és az északnyugati országrész településeire, valamint a
nagyvárosokba koncentrálódik. Az adóköteles jövedelmek nagysága Budapesten és térségében a
legnagyobb: a fővárosban adózók az országos átlagnál 34%-kal, a többi településnél 45%-kal
magasabb adóalappal rendelkeztek 2014-ben. Az alacsonyabb jövedelmi státusz főleg a határ-menti,
elsősorban a délnyugati, északkeleti, keleti határtérségek településeire, valamint az aprófalvas
térségekre (Északkelet-, Délkelet-Magyarország) jellemző.
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Az egy adózóra jutó bruttó átlag jövedelem38 10 százalékponttal nőtt, a növekedés 2011 után indult
meg, ami összefügghet az adózási szabályok változásával (2009-ben egy adófizetőnek átlagosan bruttó
152 ezer forint volt a jövedelme havonta, míg 2014-re 168 ezerre növekedett).39
Az adófizetők aránya40 országosan nőtt 2009-2014 között. Területi szempontból kedvező, hogy a
gazdaságilag kevésbé fejlett, alacsony adófizetői aránnyal rendelkező északkeleti országrészben
emelkedett az adófizetők aránya. A növekedés ellenére nem érték el ezek a térségek az északnyugati
országrész adófizetői arányát, az továbbra is magasabb az országos átlagnál.
A NAV adatai alapján az alacsony jövedelmi sávon (1 millió forint alatt) adózók aránya az ország
keleti határa mentén magasabb, több járásban is eléri az ott lakó adózók felét. A fővárosban és a
Balatontól északra, vagyis a gazdaságilag legfejlettebb térségekben lényegesen magasabb a magas
jövedelmi sávon (5 millió forint felett) adózók aránya.
A települések egy adófizetőre jutó átlagos nettó jövedelme41 2009-2014 között 16,8 százalékponttal
növekedett. A települések átlagos nettó jövedelmét tekintve az egy lakosra jutó jövedelem alapján a
települések alsó és felső tizede között 2,9-szeres különbség volt 2014-ben. Az alsó tizedbe tartozó 316
településen havonta átlagosan 28.165 Ft-ból kellett megélnie egy lakosnak 2014-ben, míg a felső tized
településein 82.089 Ft volt a nettó jövedelem egy lakosra vetítve.

42. ábra: Az egy lakosra jutó átlagos havi nettó jövedelem települési jövedelmi tizedek szerint (2014)
A szociális ellátórendszer részét képezik a foglalkoztatáshoz és megélhetéshez kapcsolódó szociális
transzferek, amelyek jelentősége a gazdaságilag kevésbé fejlett, kevesebb munkalehetőséget
kínáló térségekben kiemelt. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás célja, hogy jövedelmet
biztosítson azoknak az aktív korú személyeknek, akik a munkaerőpiacról kiszorultak. 2009-2014
között a támogatást igénybevevők száma országosan 8 százalékponttal csökkent, ami elsősorban a
foglalkoztatási helyzet javulásával függ össze. A támogatásban részesülők lakossághoz viszonyított

38

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által nyilvántartott adófizetők összes belföldi jövedelme.
A jövedelmi adatok a teljes népességnek csak azon részére adhatók meg, akik adófizetők a NAV szerint. A
nyilvántartott adófizetők az ország 15 év feletti népességének csupán 50%-át adják.
40
A 15 év feletti népességre számítva.
41
A NAV adatai alapján az összes belföldi jövedelem és az adó különbözete egy adófizetőre számítva.
39
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aránya 2014-ben az ország északi és északkeleti részén, valamint Somogy és Baranya megye egyes
térségeiben volt a legmagasabb, vagyis a gazdasági fejlettséggel mutat fordított összefüggést. Az
ország fejlettebb, kedvezőbb munkaerő-piaci mutatókkal rendelkező közép-magyarországi, közép- és
nyugat-dunántúli területein a támogatást kevesebben veszik igénybe.
A rendszeres szociális segélyben részesítettek aránya 2014-ben a foglalkoztatást helyettesítő
támogatást igénybe vevők területi eloszlásához hasonlóan alakult. A vizsgált időszakban e mutató
esetében is csökkent az igénybevevők aránya, ami részben a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatás
növekedésével, részben a jogosultsági szabályok módosításával lehet összefüggésben. (KSH)
Az aktív munkaerőpiacról kiszorult munkavállalóknak a szociális támogatások mellett aktív
szociálpolitikai eszközként a szociális földprogram42 is lehetőséget biztosít az életminőség
javításához. A gazdaságilag kevésbé fejlett térségekben a foglalkoztathatósági szint ezzel emelhető, a
társadalmi és gazdasági hátrányok mérsékelhetők. A szociális földprogram nyújtotta lehetőségeket
2014-ben a Dunántúlon és Észak-Magyarországon használták ki legjobban a települések. Ebben az
évben az országosan érintett 178 településből a pápai járásban 8, a zalaszentgróti járásban 7 település
szerepelt sikeresen a pályázaton, míg Győr-Moson-Sopron megyében valamennyi járásban található
földprogramot hirdető település. Utóbbi azt mutatja, hogy a legfejlettebb térségekben is lehet olyan
település, jellemzően falu, ahol a szociális biztonsághoz, a munkaerő-piaci részvételhez szükség van
erre az eszközre. Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Békés megyében ezzel szemben csekély a
részvétel. A programban résztvevő települések jelentős része több éven keresztül is szereplője a
támogatási rendszernek.

43. ábra: Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők tízezer lakosra jutó száma (2014)
Az aktív szociálpolitika egyik leghatékonyabb eszközét képező szociális szövetkezetek ugyancsak a
gazdaságilag kevésbé fejlett, alacsony gazdasági aktivitással, munkahelyek hiányával jellemezhető
vidéki településeken alakultak 2012-től, a foglalkoztatás javítása és a munkaerő-piaci integráció
érdekében. 2014 év végén43 111 szociális szövetkezet működött az országban, többségük a gyengébb
foglalkoztatási mutatókkal rendelkező dél-dunántúli és északkelet-magyarországi térségben (Baranya
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Adatok forrása: EMMI Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.
Adatok forrása: Belügyminisztérium, 2015. 1. félév adatok.
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és Hajdú-Bihar megyében 17-17, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében 13), összesen 668 fő foglalkoztatását biztosítva. A szövetkezetek 30%-a mezőgazdasági
jellegű tevékenységet végez, 24%-uk mezőgazdasági termékek feldolgozásával foglalkozik, 18%-uk
kiskereskedelmi tevékenységet, 28%-a egyéb tevékenységet folytat.
1.2.5.

Társadalmi szolgáltatások44

A közszolgáltatásokhoz (oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, közösségi közlekedéshez és a szociális
ellátó rendszer szolgáltatásaihoz) való hozzáférés mértéke európai viszonylatban a nyugat-európai
országokban magasabb színvonalú, míg azokban a tagállamokban, amelyek 2004-ben (így
Magyarország) és 2007-ben csatlakoztak, jellemzően csak a főváros környéki régiók (pl. KözépMagyarország) emelkednek a közösségi átlag szintje fölé. A hozzáférhetőséget azonban
befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés is, így a skandináv államok ritkán lakott külső perifériáin, a
hegyvidékek területén (pl. Tirol, Trentino-Alto-Adige régiók) és Dél-Európa fejletlenebb régióiban
(pl. Spanyolországban, Portugáliában, Dél-Olaszországban) is átlag alatti vagy mérsékelten átlag alatti
értékek mérhetők. A fejlett gazdaságú régiók ugyanakkor általánosságban kedvezőbb környezetet
nyújtanak a közszolgáltatásoknak, ami megemeli az európai átlag értékét.

44. ábra: Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés Európában (2009-2010)
(Forrás: ESPON)

44

A társadalmi szolgáltatások adatainak forrása a TeIR (KSH-TSTAR) és a KSH. Eltérés esetén a forrás külön
jelölve.
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A felsőoktatás, mivel az oktatási rendszer csúcsán helyezkedik el, jelentős területi koncentrációt
mutat. A felsőoktatás intézményrendszere főváros-központú, a 67 felsőoktatási intézményből 35
budapesti székhellyel működött, 5 megye nem rendelkezett saját székhelyű intézménnyel,
Salgótarjánban, így Nógrád megyében nem működött felsőoktatási képzési hely 2014-ben. Az
intézményi koncentrációból következően a hallgatók száma is kiugró a fővárosban, minden második
hallgató (50,3%) Budapesten tanult. A hallgatók ötöde (22,4%) a nagy egyetemi városokat
(Debrecen 8,6%, Szeged 7,6%, Pécs 6,2%) választotta. A többi vidéki egyetem és főiskola jellemzően
több képzési hellyel rendelkezett, hallgatói létszámuk azonban kisebb volt, 31 magyarországi
településen a hallgatók aránya az összes hallgató 1%-át sem érte el.
Felsőfokú képzés 2014-ben képzési hely szerint 45 magyarországi településen volt elérhető a 305001
főnyi hallgatói létszám számára, 1523 fő pedig külföldi képzési helyeken tanult. A felsőfokú képzésben
részt vevő hallgatók 1000 lakosra jutó, képzési hely szerint meghatározott száma alapján 2014-ben
Budapesten (87,3 fő ezer lakosra) és a három nagy egyetemi városban (Csongrád megye 57,9 fő,
Hajdú-Bihar 51,5 fő, Baranya megye 51,2 fő) vettek részt a legtöbben, de jelentős a létszám GyőrMoson-Sopron (37,2 fő) és a csökkenés ellenére Heves megyében (36,4 fő). A mutató országosan
2009 és 2014 között 5,9 fővel csökkent, valamennyi megyében negatív elmozdulás következett be. A
változás több megyében jelentős mértékű volt (Nógrád megyében 2013-tól megszűnt a képzés), a
legnagyobb csökkenés Heves (27,9 fő) és Baranya megyét (15,9 fő) érintette, a legkisebb a DélnyugatDunántúlon Somogy (1,1 fő), Zala (2,3 fő) és Tolna (3,2 fő) megyét.
Felsőfokú alap- és mesterképzésben a hazai intézményeket tekintve nappali munkarend esetén a
hallgatók 93,7%-a vett részt 2014-ben. A nappali tagozatos felsőfokú alap- és mesterképzésben részt
vevő hallgatók 1000 lakosra jutó, képzési hely szerint meghatározott számának megyei eloszlása a
teljes felsőfokú képzésnél kiegyensúlyozottabb képet mutat. A legjelentősebb hat (Budapest 61,2 fő,
Csongrád megye 42,8 fő, Hajdú-Bihar megye 39,1 fő, Baranya megye 35,8 fő, Győr-Moson-Sopron
megye 23 fő és Heves megye 11,2 fő), valamint a három legkevésbé számottevő megye (KomáromEsztergom 1,3 fő, Tolna 1,6 fő és Jász-Nagykun-Szolnok megye 1,7 fő) sorrendje azonos. A mutató
kisebb mértékben, 3,3 fővel csökkent a 2009 és 2014 közötti időszakban. Hajdú-Bihar (5,1 fő),
Csongrád (2,7 fő) és Baranya megyében (1,2 fő), valamint Budapesten (1,1 fő) tapasztalható
emelkedés. A legjelentősebb csökkenés a felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók viszonyszámához
hasonlóan Heves (19,9 fő), emellett Győr-Moson-Sopron megyében (10,6 fő) mérhető.
A középfokú oktatás45 (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola és speciális szakiskola)
feladatellátás helyei 2014-ben jellemzően a nagyobb településeken, főleg városokban működtek,
falvakban kevesebb, mint 9%. A legnagyobb területi koncentráció a szakközépiskolák esetében
tapasztalható, a megyék több mint felében csak városban érhetők el. A gimnáziumok általában minden
településtípusban jelen vannak, néhány dunántúli megyében (Tolna, Zala, Vas) azonban csak
városokban működtek 2014-ben. A szakiskolák és speciális szakiskolák területi eloszlása
egyenletesebb, a községekben működő intézmények kétharmada azonban az északkeleti országrészbe,
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe koncentrálódik.
A más településről bejáró nappali képzésben résztvevő középiskolás tanulók (gimnázium és
szakközépiskola) aránya országosan nem mutat jelentős változást 2009 és 2014 között, kismértékű
növekedés történt (2,3 százalékpont). 2014-ben a középiskolások 42,5%-ának kellett más
településre utaznia, hogy tanulmányokat folytathasson. A mutató a megyék közül KomáromEsztergom megyében csökkent (2,2 százalékpont), míg a legnagyobb mértékben Somogy (4,9
százalékpont), Bács-Kiskun (4,6 százalékpont) és Vas megyében (4,3 százalékpont) nőtt. 2014-ben a
megyék közül kiugróan magas a bejáró tanulók aránya Nógrád (56,7%), az agglomerációban fekvő
járások mutatói miatt Pest (56,7%), valamint Fejér megyében (52,4%), míg alacsony értéket Csongrád
(33,2%), Baranya (35,8%) és Hajdú-Bihar (36%) megyében találunk.
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45. ábra: Más településről bejáró nappali képzésben résztvevő középiskolai tanulók aránya (2014)
A legtöbb nappali oktatásban tanuló a középfokú oktatási intézményekben a legnépesebb Középmagyarországi és a két alföldi régióban tanul, míg ez a szám a Dél-, és Nyugat-dunántúli régióban a
legalacsonyabb. A középfokú oktatási intézmények nappali oktatásában résztvevő tanulók összesített
létszáma 2009-2014 között országosan 19% százalékponttal csökkent. Az intézményi adatok szerinti
csökkenés a Dél-Dunántúlon a legnagyobb (24,4 százalékpont), Közép-Magyarországon a legkisebb.
A mutató tíz járásban emelkedett, kiugró mértékű növekedés egyes dél-dunántúli (Szentlőrinci és
Sellyei járás) és észak-magyarországi térségekben (Szikszói és Rétsági járás) figyelhető meg. A
gimnáziumi képzést a középfokú nappali oktatásban tanulók 38,7%-a, a szakközépiskolákat 40,1%-a,
a szakiskola és speciális szakiskolai képzést 21,2%-a választotta 2014-ben. 2009-2014 között a
gimnáziumi képzés népszerűsége növekedett (4,1 százalékpont), a szakközépiskolai tanulók aránya
kismértékben (1,5 százalékpont), a szakiskolai tanulók aránya jelentősebben (2,6 százalékpont)
csökkent.
Az iskolatípusok szerinti megoszlás46 területi szinten nem követi a gazdasági fejlettség vagy a
képzettség, foglalkoztatás területi megoszlását, nem függ közvetlenül az adott régió gazdasági
szerkezetének jellemzőitől sem, inkább általános trendek befolyásolják (pl. a szakképzés kevésbé
vonzó, több szakmában a munkaerő-piaci kereslettől elmarad a tanulók száma). A szakiskolák
mutatnak összefüggést a tanulók kedvezőtlen szociális hátterével (ötödük számít hátrányos
helyzetűnek, míg a gimnáziumi tanulóknak 4,3%-a), mely így a kevésbé fejlett térségeket érinti
nagyobb mértékben.
A középfokú iskolák nappali tagozatos hallgatói közül a gimnáziumi tanulók aránya 2014-ben Pest
megyében (50,6%), Budapesten (46,7%), Baranya (42,3%), és Hajdú-Bihar megyében (40,1%) volt
kiemelkedő, míg Vas (30,7%), Somogy (30,8%) és Fejér megyében (31,6%) a legalacsonyabb. Az
arány Tolna és Pest megyében 2009-2014 között jelentősen nőtt (9 és 7,7 százalékpont). A
szakközépiskolások aránya Győr-Moson-Sopron (46,8%), Csongrád (45,5%), Vas (44,6%) és Fejér
(44%) megyében a legmagasabb, Pest (30,7%), Baranya (33,8%), Tolna (34,2%) megyében a
legalacsonyabb. Győr-Moson-Sopron megyében jelentősebb (3 százalékpont), míg további négy
megyében minimális növekedés történt (1,3, és 0,1 százalékpont között), a többi megyében csökkent
46
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az arány. A csökkenés mértéke Budapesten, Pest és Tolna megyében volt a legnagyobb, részben a
gimnáziumi tanulói arány növekedésének köszönhetően.
A szakiskolai és speciális szakiskolai képzés Somogy (2,8 százalékpont) és Vas megye (0,7
százalékpont) kivételével mindenhol veszített népszerűségéből. Hajdú-Bihar, Tolna, Bács-Kiskun, és
Komárom-Esztergom megyét 5 százalékpont feletti visszaesés jellemzi. A középfokú szakiskolai és
speciális szakiskolai képzés Somogy (33,6%), Veszprém (27,9%) és a Jász-Nagykun-Szolnok
megyében (27,7%-os tanulói arány) van jelen a legnagyobb súllyal. A fő oktatási központokban, így a
Közép-magyarországi régióban (14,2%), Hajdú-Bihar (18,6%) és Csongrád megyében (19,5%) e
képzésben résztvevők aránya kevesebb a gimnáziumi képzések nagyobb fokú jelenlétének
köszönhetően.
Az általános iskolai szolgáltatás47 települési elérhetőségének területi különbségei a
településszerkezeti különbségekkel vannak összefüggésben, így az aprófalvas térségekben nincs
minden kistelepülésen iskola, a más településre járó gyerekek aránya nagyobb. Az általános iskolai
ellátás a korcsoport 4,6%-ának nem volt elérhető a lakhelyén 2014-ben (az ország településeinek
40%-ában), így az általános iskolások 14,7 %-a volt bejáró az országban. A naponta utazó általános
iskolások aránya a településszerkezetet követve Nyugat-Dunántúlon (Zala megye 27,8%), DélDunántúlon (Somogy megye 28,2%), valamint Északkelet-Magyarországon (Nógrád megye 23,8%)
magas, míg az Alföldön (Hajdú-Bihar megye 6,3%, Békés megye 6,9%) alacsony. Jelentősek a járási
különbségek is: amíg a Hajdúböszörményi, a Mezőtúri vagy a Nagykőrösi járásban (1,1-2,6%) alig
kell ingáznia a tanulóknak, addig a Sellyei, a Devecseri, a Vasvári vagy a Bélapátfalvai (56,4-44,1%)
járásban jelentős volt az iskolai ingázás. A más településről bejáró általános iskolás tanulók aránya
országosan nem változott jelentősen 2009-2014 között (0,8 százalékpontos növekedés). ÉszakMagyarországon nőtt a legnagyobb mértékben (1,7 százalékpont), és regionális szinten csak NyugatMagyarországon (Vas, Zala megye) csökkent. Negyvenegy járásban csökkent az érték, míg jelentősen
nőtt a Bélapátfalvai és a Bátonyterenyei járásban.

46. ábra: Más településről bejáró általános iskolás tanulók aránya (2014)
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Az általános iskolások adatainak tendenciáját tekintve a járási különbségek nagyobbak, mint az
óvodás korcsoport esetében. Az általános iskolai tanulók száma48 2009-2014 között 3,3 %-kal
csökkent, amelyet az érintett 6-14 éves korcsoport fogyása okozott. Növekedés kizárólag a Középmagyarországi régióban (7%) mérhető, összefüggésben a térség kedvezőbb demográfiai mutatóival.
Megyei szinten az óvodába történő beiratkozáshoz hasonlóan Budapest (8,8%) és Pest megye (5%)
mellett Győr-Moson-Sopron megyében (5%) tapasztalható emelkedés. Az általános iskolások
számának csökkenése Észak-Magyarországon (Borsod-Abaúj-Zemplén) Észak-Alföldön (SzabolcsSzatmár-Bereg megye) és Dél-Dunántúlon (Somogy megye) a legnagyobb arányú. Járási szinten 21
járásban nőtt az érték, ebből 13 járás az óvodások számában is növekedést mutatott. Ezek a járások a
fejlett térségekből kerültek ki: nyolc járás a fővárosi agglomerációban, kettő a Balaton északi partján
fekszik (Balatonalmádi és Balatonfüredi járás), kettő megyei jogú város (Sopron, Kecskemét) térsége,
a Gárdonyi járás pedig Budapest és a Balaton között terül el.
Az általános iskolai és gyógypedagógiai oktatási feladat-ellátási helyek száma országosan 8,3%-kal
nőtt 2009-2014 között, mely az általános iskolai tanulók számának csökkenésével együtt az egy
feladat-ellátási helyre jutó tanulók számának 10,7%-os csökkenését okozta (2014-ben 207 fő). A
csökkenés a Nyugat-Dunántúlon (1,8%) volt a legkisebb, Észak-Alföldön a legnagyobb (20,1%)
mértékű. Budapest (7,9%) mellett az átlagos iskolai tanulólétszám kizárólag Zala megyében (5,7%)
emelkedett. Budapestet követően Pest megyében találhatók a legnagyobb létszámú általános
iskolák (258 tanuló járt átlagosan egy iskolába), és a nagyobb városok környékén (pl. Pécs,
Szombathely, Szolnok) is magasabb létszámúak, míg a legkisebb tanulói létszám Nógrád (134 fő) és
Tolna megye (152 fő) általános iskoláit jellemezte. Huszonegy járásban nőtt a tanulói létszám,
elsősorban a dunántúli területeken.
A gyermekek iskolai oktatásának megalapozását biztosító, 3 éves kortól kötelező óvodai ellátás49
2014-ben az ország településeinek 30%-án nem volt elérhető, járási szinten azonban mindenhol
biztosított volt az ellátás. Ebben az évben 74 olyan járás volt, ahol valamennyi településen helyben
működött óvoda50 a 3-5 éves korcsoport számára. Ezek a járások szinte teljesen egybefüggő térséget
alkotnak az Alföld, Pest megye déli és kisebb részben Kelet-Dunántúl területein. Az ellátáshiányos
területek az aprófalvas szerkezetű, demográfiailag hanyatló vagy társadalmi szempontból
hátrányosabb helyzetű országrészekben találhatók, így a Lenti járás (Nyugat-Dunántúlon) a
legrosszabb helyzetű az országban, a járás településeinek 81,3%-ában nincs óvoda, ezt követi a Sellyei
járás Dél-Dunántúlon (76,3%) és a Körmendi járás a Nyugat-Dunántúlon (76,1%). Az ellátáshiányos
településeken az érintett korcsoport mindössze 2,1%-a élt51.
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Az adat a gyógypedagógiai oktatásban résztvevőket is magában foglalja.
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47. ábra: Az óvodát helyben igénybe venni nem tudó 3-5 éves gyermekek aránya (2014)
Az óvodai férőhelyek száma52 4,8%-kal emelkedett, a legnagyobb mértékben a pozitív demográfiai
trendet produkáló Közép-Magyarországon (11,6%): Pest megyében (13,6%) és Budapesten (10%)
egyaránt. Jelentős férőhelybővülés történt Hajdú-Bihar (8 %) és Győr-Moson-Sopron (7,1%)
megyében. Míg 2009-ben 13 járás volt, ahol az óvodába járó gyermekek száma meghaladta a
férőhelyekét (elsősorban a fővárosi agglomerációban, Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön),
addig 2014-ben nem volt férőhelyhiányos járás. A férőhelyek száma országos és valamennyi területi
szinten meghaladta az óvodai férőhelyekre beíratott gyermekek számát. Ez a férőhely szám
emelkedésből, illetve az óvodába beíratott gyermekek számának 2,1%-os csökkenéséből adódik. Az
óvodás gyerekek számát tekintve a demográfiai folyamatokat is követő növekedés csak Budapesten
(7%), Pest (3,4%) és Győr-Moson-Sopron megyében (1,3 %) tapasztalható. A fogyás Nógrád
megyében (11,8%, Észak-Magyarország), Somogy megyében (11,3%, Dél-Dunántúl), Békés
megyében (10,1%, Dél-Alföld) a legmagasabb arányú. A 3-5 korcsoportban az óvodások aránya 35
járásban emelkedett 2009-hez képest, legnagyobb értékekkel a budapesti agglomerációban, a
Dunakeszi (17,1%), Budakeszi (11,1%) és Érdi járásban (9%).
Magyarországon a szociális ellátórendszer53 kiterjedt, az egész országot lefedően működik. A
kisgyermekes nők foglalkoztatása javításának egyik eleme a kisgyermekek napközbeni ellátását
biztosító bölcsődék férőhelyeinek bővítése, a bölcsődés korú gyermekek elhelyezésének biztosítása.
A 10 ezer főnél népesebb településeken a bölcsődei ellátást kötelezően biztosítani kell. A 2009 és
2014 közötti időszakban a bölcsődébe beíratott 0-2 éves gyermekek aránya országos szinten 2,7
százalékponttal emelkedett. Ez az arány a Szegedi járásban (26,5%), a Veszprémi járásban (23,8%) és
Budapesten (23,8%) volt 2014-ben a legmagasabb. Csongrád és Békés megye több mint felén a
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Gyógypedagógiai neveléssel együtt számolt érték.
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A szociális ellátórendszer a társadalombiztosítást, a foglalkoztatáspolitikát, a családtámogatást, valamint a
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támogatja, akiknek a helyzete a szociális ellátórendszer más eszközeivel nem javítható. (Forrás: KSH Statisztikai
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beiratkozási arány meghaladta a 15%-ot. Ennek az eredménynek elsősorban településszerkezeti okai
vannak, mivel a Dél-Alföldön magasabb a népesebb települések aránya. A bölcsőde 2014-ben helyben
elérhető volt a budapesti agglomerációban, és kedvező hozzáférés jellemezte a nagy lélekszámú
településeket. Míg a bölcsődei férőhelyek közel egyharmada a fővárosba koncentrálódott, addig a
családi napközik inkább a kisebb településeken és a bölcsődehiányos térségekben működtek. A két
szolgáltatást együttesen tekintve az érintett gyermekek aránya a fővárosban és a nagyvárosi
térségekben magas. A bölcsődei ellátást az ország északkeleti határterületén vették igénybe a
legkevésbé, amely e térségek alacsony foglalkoztatásából is adódik. Bölcsőde elsősorban néhány
aprófalvas területen nem áll a lakosság rendelkezésére54.
Az aktív és a gyermekkorú népesség mellett a szociális ellátás harmadik legfontosabb feladata az
időskorúak ellátásának biztosítása. Az ország demográfiai folyamatainak jelenlegi alakulása szerint az
idősellátásra a jövőben várhatóan egyre nagyobb feladat hárul.
A házi segítségnyújtás 2014-ben az ország jelentős részén, a települések 94,7%-án elérhető volt, és a
települések mintegy 85%-án vették a szolgáltatást igénybe, amely 11,5 százalékponttal magasabb a
2009. évi adatnál. Az országban nem található olyan járás, ahol a települések legalább harmadában ne
működne a szolgáltatás. A járások 39%-ában (68 járásban) valamennyi településen igénybe veszik a
házi segítségnyújtást.

48. ábra: Bölcsődébe beíratott 0-2 éves gyermekek aránya (2014)
Az idősek ellátását intézményi keretek között az idősotthonok biztosítják. Az idősotthonok
férőhelyeinek ezer 60 éven felülire viszonyított mutatója 2013-ban 2009-hez hasonló nagyságrendűnek
tekinthető, de kismértékben (0,8 százalékponttal) csökkent (2013-ban 21,6% volt). A kapacitások 58
járásban növekedtek, 8 járás esetében egyik évben sem volt idősellátás, míg a többi területen csökkent
mutató értéke. A települések negyedében működött időseket ellátó nappali intézmény, elsősorban
a nagy népességű alföldi megyékben van kiépítve az intézményhálózat. A legjobban ellátott
területnek az északi és keleti országrész számít. Kiemelkedően jó Békés (39,2 férőhely) és
Szabolcs-Szatmár Bereg (37,9 férőhely) megye mutatója. A Közép-Dunántúlon és Közép-
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Magyarországon az alig 10 férőhely feletti érték a demográfia folyamatok ismeretében azonban nem
nevezhető elégségesnek.
A 2009 és 2014 közötti időszakban országos szinten egyaránt javult a nappali ellátását biztosító
szenvedélybetegeket, a pszichiátriai betegeket, a fogyatékkal élőket, valamint a hajléktalanokat
ellátó intézmények lakosságszámra vetített kapacitási mutatója. A szenvedélybetegek ellátása az
Észak-alföldi régióban, ezen belül Hajdú-Bihar megyében a legkedvezőbb, a legnagyobb növekedés is
ebben a megyében a következett be. A pszichiátriai ellátás nappali férőhelyi mutatója Békés, Vas és
Hajdú-Bihar megyében a legmagasabb, míg Somogy és Nógrád megyében nincs ellátási kapacitás. A
fogyatékkal élőket ellátó intézmények kapacitása a kevésbe fejlett országrészeken, az Észak-alföldi és
a Dél-alföldi régióban kiemelkedő, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiugró értékeinek
köszönhetően. A hajléktalan ellátás intézményi mutatója a Közép-magyarországi régióban a
legmagasabb, ugyanakkor kettőség jellemzi, a 2014. évi teljes országos férőhely több mint fele a
fővárosban állt rendelkezésre, Pest megye kapacitásai pedig a legalacsonyabbak.
A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás működését az egy háziorvosra és házi gyermekorvosra
jutó bejelentkezett lakosok száma alapján a leterheltség jellemzi (egy orvosra átlagosan 1797 lakos
jutott 2014-ben), amely 2009 és 2014 között elsősorban a keleti országrész, valamint Pest és Fejér
megye járásaiban növekedett. A mutató Pest megyében a 2000-es évektől folyamatosan magas, Pest
megyében és az ország északkeleti térségében jut a legtöbb bejelentkezett lakos egy háziorvosra
és házi gyermekorvosra. A fővárostól délkeletre (részben északkeletre) elterülő járások ellátása egyes
praxishiányos borsodi (például Cigándi járás, Gönci járás, Putnoki járás) területek, valamint a
Devecseri járás mellett a legproblémásabbak közé tartozik az országban. A mutató összefügg a
születésekből és az odavándorlásból következő népességszám növekedéssel, valamint a
korszerkezettel, az idősebb lakosok magas arányával. Pest megye népességének változásaival a
háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok száma nem tud lépést tartani. A Putnoki, Kunhegyesi,
Hajdúszoboszlói járásban ezzel szemben az elmúlt években jelentős javulás történt. Az ország
demográfiailag hanyatló, aprófalvas térségeiben (például Zalaszentgróti, Vasvári, Sellyei járás),
valamint egyes nagyvárosok (Pécs, Szeged) járásaiban ezzel szemben alacsony az érték. A járások
adatainak szélsőértékei között (Hegyháti és Kisvárdai járás,1143/2257 lakos) közel kétszeres a
különbség, ami 2009 óta nem változott. A járások felében találhatóak olyan települések, ahol
helyben nem volt elérhető háziorvosi ellátás 2014-ben. Ezek a települések jellemzően a sok
kistelepüléssel rendelkező megyékben találhatók.

49. ábra: Egy háziorvosra, házi gyermekorvosra jutó lakosok száma (2014)
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A járóbeteg-szakellátás fejlesztésére a 2007-2013 közötti uniós fejlesztési időszakban jelentős
hangsúly került. Az egészségügyi ágazat kiemelt céljai közé tartozott, hogy a kevesebb
egészségbiztosítási forrást és gyógyítási időt igénylő járóbeteg-szakellátást valamennyi ellátáshiányos
kistérségben elérhetővé tegye a lakosok számára. A járóbeteg-szakellátás ráfordított szakorvosi
óráinak lakosságra vetített száma 2014-ben elérte a vizsgált időszak legmagasabb értékét. Budapesten
az ország legmagasabb szakorvosi óraszáma 2014-re a kiindulási érték 8%-ával csökkent. A fővárosi
kapacitások Heves (25,9 százalékpontos növekedés), Nógrád (11,8 százalékpontos növekedés) és
Bács-Kiskun (11,1 százalékpontos növekedés) megyéhez kerültek át. A teljesített szakorvosi órák
száma Budapesten és az orvosi egyetemekkel, klinikai centrumokkal rendelkező megyékben (Baranya,
Csongrád, Hajdú-Bihar megye) a legmagasabb és Pest megyében a legalacsonyabb, amelyben
közrejátszik, hogy a budapesti intézmények is részt vesznek az ellátásban. Az elmúlt évek változásai
megyei és regionális szinten is a területi kiegyenlítődés felé mutatnak, a legalacsonyabb és
legmagasabb megyei mutató közötti különbség 12,7 százalékponttal mérséklődött.
A fekvőbeteg-szakellátást jelentősen érintette az egészségügyi ellátórendszer átalakítása. A tízezer
lakosra jutó működő ágyak száma 2009 és 2014 között 1,2 darabbal csökkent. A csökkenés SzabolcsSzatmár-Bereg (7,1 darab) és Jász-Nagykun-Szolnok megyében (6,9 darab), illetve Budapesten (4,2
darab) volt a legjelentősebb. A kapacitások legnagyobb mértékben a Dél-Dunántúlon és NyugatDunántúlon (1.6-1,6 darab), megyei szinten Baranya (4,4 darab) és Vas megyében (3,2 darab)
emelkedtek. A legmagasabb mutatóval 2014-ben Budapest (103,8 darab) rendelkezett, amelyet az
orvosi egyetemmel nem rendelkező Veszprém (83,7 darab) és az egyetemi központ Baranya megye
(83,4 darab) követett. A kiugró budapesti érték nem meglepő, hiszen a fővárosban számos országos
egészségügyi intézmény működik, és kórházai részt vesznek a legkisebb kapacitású (27,9 darab) Pest
megyei ellátásban is.
Az egészségi állapotra és az életminőségre lehet következtetni a születéskor várható
élettartam55adataiból, melynek három éves mozgó átlagra számolt értéke a férfiak esetében 2009 és
2013 között 1,96 évvel 72 évre nőtt, a nőké 0,84 évvel 78,7 évre emelkedett. A férfiak születéskor
várható élettartama az elmúlt évtizedben egyre inkább közelíti a nőkét, mely a járási adatokban is
tükröződik 2009 és 2013 között, ugyanis míg a férfiak esetében kilenc, a nők esetében 35 járásban
csökkent ennek értéke. A férfiak mutatóiban jelentősek a járási különbségek. A Bélapátfalvai járásban
születő fiú csecsemő 9-9,5 évvel rövidebb életre számíthat, mint az, aki a Balatonfüredi járásban vagy
a főváros agglomerációjában lát napvilágot. Szintén jelentős, bár kisebb a különbség a nők születéskor
várható élettartamában, pl. az Ózdi járásban a leány csecsemő születésekor 6,3 évvel kevesebbre
számíthat, mint a Balatonfüredi járásban születő. A születéskor várható élettartam mindkét nem
esetében a gazdasági és társadalmi szempontból fejlettebb térségekben, a budapesti
agglomerációban, a Balaton északi partján, Északnyugat-Magyarországon, Debrecen és Nyíregyháza
környékén a legmagasabb.
A születéskor egészségben várható élettartam56 regionális adatai 2010-2014 között országos szinten és
valamennyi régióban nőttek mindkét nem esetében. A férfiak 2,7 évvel, a nők 2,0 évvel számíthattak
hosszabb egészségben eltöltött életre 2014-ben. A férfiak egészséges évei a Dél-Alföldön (3,3 év), míg
a nőké a Közép-Dunántúlon (4,6 év) emelkedtek a legnagyobb mértékben. A leghosszabb egészséges
életre a férfiak és a nők is Közép-Magyarországon (férfi 62,061,9 év, nő 64,7 év), Nyugat-Dunántúlon
(férfi 60,8 év, nő 62,7 év) és Közép-Dunántúlon (férfi 59,4 év, nő 62,9 év), tehát az ország kedvezőbb
gazdasági és társadalmi helyzetű területein számíthattak. Mindez a fejlettebb térségek magasabb
életminőségét mutatja, összefüggésben kedvezőbb gazdasági helyzetükkel.

55

A várható élettartam számos más demográfiai mutatóhoz hasonlóan feltételezésen alapuló mutató, ami azt
mondja meg, hogy az adott évben született vagy egy bizonyos életkort már elért személy hány életévet remélhet
akkor, ha a vizsgált év halandósági viszonyai tartósan megmaradnának. A mutató állandónak feltételezi az
életkor és nemek szerinti halandóságot, ami azonban a valóságban gyakran évről évre változik.
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A mutató arra a kérdésre ad választ, hogy a hosszabb élet során az egészségesen eltölthető évek száma is
növekszik-e vagy a betegségben eltöltött idő hosszabbodik meg.
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A lakosság egészségi állapotát és annak javulását vagy romlását mutató, a halandóság korszerkezetből
adódó különbségét kiküszöbölő mutató a halálozások 60 éven felüliekhez viszonyított száma,
amelynek értéke 2009 és 2014 között javult országos (46,7 főről 43,6 főre csökkent) regionális és
megyei szinten is. A térségi értékek a születéskor várható élettartammal összefüggésben alakulnak. A
kedvezőbb halálozási mutatóval rendelkező térségeket a fővárosi agglomerációban, a Balaton
körül, Dél-Dunántúlon, Északnyugat-Magyarországon és a Debrecen-Nyíregyháza vonalon találjuk. A
legjobb érték Budapestet (39,9 ezrelék), a legrosszabb Borsod-Abaúj-Zemplén megyét (49,8 ezrelék)
jellemzi. A halálozások viszonyszáma Somogy és Heves (6 ezrelékponttal) megyében csökkent a
legnagyobb mértékben, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt a legkisebb a változás.
A közművelődési és a kulturális intézmények57 alaptevékenységükkel hozzájárulnak az életminőség
javításához, az oktatáshoz kapcsolódóan pedig az egész életen át tartó tanulás, pl. a felnőttképzés
fontos színterei. Ezek az intézmények főleg a városokba koncentrálódnak, ugyanakkor
kulcsszerepük van a vidéki térségekben, falvakban, kistelepüléseken is, ahol a népességmegtartás és
a közösségszervezés legfontosabb helyszínei. A települések nagy többségén (84%-án) csak könyvtári
szolgáltató hely és közművelődési közösségi színtér működött 2014-ben, intézmény nem.
Közművelődési intézmény a települések mindössze 15%-án volt található. Azon települések
aránya, ahol sem színtér, sem pedig intézmény nem működött, 0,7%. Az intézmények léte így a
települések méretével függ össze.58 E szempontból nagyon fontos a vizsgált időszakban a
kistelepüléseken a helyi alapszolgáltatások bővítésére, minőségük és hozzáférhetőségük javítására
létesített integrált közösségi szolgáltató terek működése.
A 2013-ban újjászervezett, 5000 fő alatti települések számára biztosított könyvtárellátási szolgáltató
rendszer 2009-ben, akkor mozgó könyvtári formában, 1767 településen, míg 2014-ben már 2346
településen működött könyvtári, információs és közösségi hely formájában. A rendszer közel 2 millió
lakos számára biztosított korszerű szolgáltatásokat és a helyi igényekhez alakított programokat,
tevékenységeket.59
A közművelődési intézmények 10000 lakosra jutó száma 2009 és 2014 között országosan 2,62 db
növekedéssel 5,4 darabra emelkedett, ami nem kizárólag az intézményhálózat bővülését jelenti, hanem
kisebb mértékben a demográfiai adatokkal is összefügghet. A 2014-es magas értékek ugyanis az
ország legkevésbé fejlett, illetve demográfiailag hanyatló térségeit, így Borsod-Abaúj-Zemplén megye
északi, határ menti térségeit, Baranya megye vidékies részét, Zala megye határ menti településeit
jellemzik, míg a fejlett, nagy népességű térségekben, így Budapesten és térségében, vagy a magas
színvonalú intézményekkel rendelkező Kecskeméten, Debrecenben az érték alacsony. A magas
értékeket mutató térségekben (pl. Baranya megye Sellyei járásában) jellemzően nőtt a mutató 20092014 között, míg a központi fejlett térségben (pl. Gyáli és Érdi járás) jellemzően csökkent.
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Például művelődési otthon, szabadidő központ, közösségi ház, gyermekház, faluház, az oktatási és
közművelődési feladatokat ellátó általános művelődési központ, többfunkciós kulturális és sportlétesítmény.
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50. ábra: A közművelődési intézmények tízezer lakosra jutó száma (2014)
Az alkotó művelődési közösségek60 10000 lakosra jutó száma 2009 és 2014 között országosan 6,5
darabos növekedést mutat, az átlagos érték 16,5 darabra emelkedett. A változás valamennyi megye
esetében pozitív, Békés (15,9 darab), Nógrád (13,8 darab), Veszprém (9,5 darab) és Tolna megye (8,9
darab), valamint Budapest (12,5 darab) esetében a legmagasabb. Járási szinten árnyaltabb a kép, 33
járásban csökkenés történt. A térségi mintázat a fejlettséggel vagy a népesedési mutatókkal nem mutat
közvetlen összefüggést, csak Budapest vagy a Balaton-felvidék esetében feltételezhető ez a kapcsolat .
A települési önkormányzatok egyik fontos feladata a könyvtári szolgáltatások biztosítása. 2009 és
2014 között a települési könyvtárakba beiratkozott olvasók aránya 0,7 százalékponttal növekedett az
országban. A változás elsősorban Észak-Magyarországon (4 százalékpont) ezen belül Nógrád (8,7
százalékpont) és Heves megyében (5,1 százalékpont), valamint a Dél-Alföldön (1,9% százalékpont)
kiemelten Bács-Kiskun megyében (2,3 százalékpont) bekövetkezett növekedés eredménye, míg a
többi régióban kismértékű csökkenés tapasztalható. Alacsony a települési könyvtárakba beiratkozattak
aránya Pest megyében (Vecsési járás 8,2%, Aszódi járás 8,9%), az észak-dunántúli (pl. Esztergomi és
Soproni járás 8,4%, illetve 9,1%) és az északkeleti országrész (Szécsényi járás 7,6%) egyes járásaiban.
A beiratkozott olvasók mellett a könyvtárak legfontosabb használati mutatója a személyes használatok,
illetve a távhasználatok száma, amelyek 2009 és 2014 között jelentős változáson mentek át országos
szinten. A személyes használatok száma a 2009. évi 27 millióról 2014-re 22,5 millió csökkent, de
ezzel párhuzamosan a távhasználatok száma 60,4 millióról 72 millióra emelkedett. Emellett a
könyvtárral való ellátottság, vagyis a 10000 lakosra jutó könyvtárak száma 3,68 darabról 4,07 darabra
növekedett 2009 és 2014 között az országban.61 A változást részben új kapacitások kiépítése, részben a
demográfiai okok magyarázzák.
A kulturális örökség értékek fontos részei a nemzeti és a helyi identitásnak, a kulturális kínálatnak,
valamint térségfejlesztési potenciált jelentenek. Ebből a szempontból mind az országos, mind a helyi
60

Az alkotó művelődési közösségek olyan állandó tagsággal rendelkező, rendszeresen foglalkozást tartó
közösség,
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előtt
is
bemutatja.
Ide tartoznak a művészeti csoportok, népi előadó-művészeti csoportok és a tárgyalkotó művészeti csoportok.
61
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védettségű értékek fontosak, ezért kiemelkedő a hungarikumokhoz és nemzeti értékekhez
kapcsolódóan 2012-2013-ban elindított helyi (települési, tájegységi és megyei) értéktárak rendszere,
melyek egyre több településen, térségben és megyében készülnek el.
Ugyancsak ki kell emelni a világörökség helyszíneket, illetve várományos helyszíneket62, melyek
közül kettő (Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék kultúrtáj és Tihanyi-félsziget, Tapolcai-medence
tanúhegyei és Hévízi-tó a Balaton-térség részeként) a területfejlesztési törvényben szereplő kiemelt
térség. Tokaj Hegyalja a törvény 2013. évi módosításával kapta meg ezt a státuszt. A határ menti
együttműködési programokban is több világörökségi helyszín érintett, pl. Fertő-tó/Neusiedlersee,
Aggteleki karszt/Szlovák karszt, a várományosok között Ipolytarnóc, Komárom/Komárno..
Az országos védettségű műemlékek száma 2009-2013 között 23 százalékpontos, 2700 darabos
növekedést mutat, a vizsgált időszak végén elérte a 14419 darabot. A növekedés mértéke 2009 és
2010, valamint 2012 és 2013 között volt a legnagyobb. A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek
száma kevésbe nagymértékű (7,4 százalékpont, 123 darab) emelkedést mutat, 2013-ban 1796 darab
védett régészeti lelőhely volt az országban. Az adott évben újonnan védetté nyilvánított objektumok és
védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek száma országosan egyaránt több volt 2013-ban, mint bármely
másik korábbi évben63.
A civil aktivitás fontos szerepet játszik a települések, térségek jövőjének alakításában, egyúttal a helyi
társadalom erejét is mutatja, a közösségi részvételre építő helyi programok (pl. helyi fejlesztési
stratégiák, esélyegyenlőségi programok) fontos szereplői lehetnek.
A nonprofit szervezetek64 10000 lakosra jutó száma minimálisan (0,25 darab) csökkent országosan
2010 és 2014 között, főként a Közép-magyarországi régióban (elsősorban Budapest 5,45 darab), míg a
Dél-Alföld kivételével a többi régióban nőtt a mutató. Járási szinten a legmagasabb értékeket a
Balaton északi partján (Balatonfüredi járás, 127,9 db), Észak-Magyarország egyes vidékein (Tokaji
járás 100,3 darab), Budapesten (85,5 darab), a fővárosi agglomeráció északnyugati részén, kisebb
mértékben Békés megyében találjuk. A legalacsonyabb arányszámok az Észak-alföldi régióban
fordulnak elő (pl. Hajdúhadházi járás 32,7 darab), a különbség három-négyszeres. A civil szervezetek65
10000 lakosra jutó számának területi alakulása és eloszlása a nonprofit szervezetekéhez hasonló, de
azzal ellentétben országosan kis mértékben nőtt az értéke (2,3 darabbal) 2010-2014 között. Területileg
mind az érték, mind annak alakulása lényegében a nonprofit szervezetek számának alakulásával
egyező.
A nonprofit szervezetek számának tevékenységcsoportok szerinti megoszlása alapján 2014-ben
országos szinten a szabadidővel (16,7%), a kultúrával (13,7%) az oktatással (13,4%), a sporttal és a
szociális ellátással foglalkozó szervezetek voltak a legnépszerűbbek. A nonprofit szervezetek
magánszemély tagjainak teljes lakossághoz viszonyított aránya 2011 és 2014 között országosan 4,1
százalékponttal, 40,3 %-ra emelkedett. A mutató értéke az Észak-Alföldön (1,5 százalékpont) és
Észak-Magyarországon (1 százalékpont) esett vissza, Közép-Magyarországon (8,9 százalékpont),
Közép-Dunántúlon (6,4 százalékpont) és Nyugat-Dunántúlon (5,6 százalékpont) jelentősen nőtt. 2014ben a magánszemélyek legnagyobb arányban a fővárosban (113,9%) képviseltették magunkat (az
arány azért lehet magasabb a 100%-nál, mert egyrészt egy személy több szervezetben is tag lehet, és
ez halmozottan jelenik meg a szervezeti adatokban, másrészt tagok lehetnek más megyében élők is). A
30%-os arányt öt megyében haladta meg a magánszemélyek száma: Vas, Tolna, Komárom-Esztergom,
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Forrás: Miniszterelnökség, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
Adatok forrása: Miniszterelnökség, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
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A nonprofit szervezet jellemzője, hogy nem profit célú, kormányzattól közvetlenül nem függő, jellemzően
jogi személy. Idesorolható az egyesület, alapítvány, köztestület, közalapítvány és a nonprofit gazdasági társaság.
Nonprofit szervezet, de nem civil szervezet a köztestület, közalapítvány, kölcsönös biztosító egyesület,
pártalapítvány, a sportegyesület, sportszövetség, vallási egyesület, polgárőrszövetség, az egyesülés és a polgári
jogi társaság.
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A civil szervezetek közé soroljuk a civil társaságot, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületet (kivéve
a pártokat, a szakszervezet, a kölcsönös biztosító egyesületet) és az alapítványt (a közalapítvány és a
pártalapítvány kivételével).
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Veszprém és Békés megyében, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg (17%) és Pest megyében (17,9%) 20%
alatt maradt, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyében pedig a 20%-ot éppen meghaladta.
A társadalom életkörülményeit, életminőségét nagyban befolyásolja, hogy milyen a közbiztonság
állapota, a rossz közbiztonság társadalmi és gazdasági feszültségekhez vezethet. Magyarországon
2009 és 2013 között a bűncselekmények lakosokra vetített fajlagos száma javulást mutatott (2013-ban
15 %-kal kevesebb bűncselekményt regisztráltak, mint 2010-ben), míg a regisztrált bűnelkövetők
száma stagnál, a KSH statisztikai adatai alapján a népesség 1 %-a regisztrált bűnelkövető. A
települések nagyságát tekintve a bűncselekmények és a bűnelkövetők száma fordítottan arányos: minél
nagyobb egy település annál több a bűncselekmény, azonban kevés a regisztrált (elfogott)
bűnelkövető. Területileg a bűnelkövetők száma a gazdaságilag kevésbé fejlett délnyugati, dél- és
északkeleti országrészben a legnagyobb, és jellemzően ezekben a térségekben nőtt ez az érték 20092013 között.
2013. január 1-jén létrejöttek a járási hivatalok, melyek a járásszékhelyeken működnek. Illetékességi
területükön (az adott járásban) több közszolgáltatási feladatot is ellátnak.66 A járási hivatalok széles
körű ügyintézést biztosítanak a lakosoknak, ezért kiemelten fontos, hogy elérhetőségük megfelelő
legyen. Területi lehatárolásuk szempontjai között szerepelt, hogy a járáson belül a székhelytől
legtávolabb levő település lehetőség szerint ne legyen messzebb 30 kilométernél, a székhely
kijelölésénél figyelembe vették a közlekedési infrastruktúra és a közúti-vasúti megközelíthetőség
szempontjait, valamint a tömegközlekedési lehetőségeket is. Mindezek alapján a legtöbb járásban a
járási hivatal (a járás székhelytelepülése) 30 percen belül elérhető, csak néhány olyan település van,
ahonnan több időt vesz igénybe az út. (A járásközpontok elérhetőségét ld. az 1.4. fejezetben.)

51. ábra: Ezer főre jutó bűnelkövetők száma (2013)

66

A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) kormányrendelet értelmében több
államigazgatási feladatot is ellátnak, többek között gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat; építésügyi és
örökségvédelmi hatósági feladatokat; élelmiszer-ellenőrző, élelmiszer-biztonsági feladatokat; továbbá hozzájuk
tartoznak az okmányirodák, a földhivatalok, a munkaügyi kirendeltségek és a népegészségügyi intézetek is.
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1.3.

Elérhetőség, közlekedési és infokommunikációs infrastruktúra

1.3.1.

Közlekedési infrastruktúra, elérhetőség

Európa globális közlekedési kapcsolatai és belső közlekedési térszerkezete is erős területi
koncentráltságot mutat, mind a légi közlekedés forgalmi csomópontjainak elhelyezkedésében, mind a
vasúti és közúti sűrűségben. A közlekedési hálózat (út- és vasúthálózat, kikötők, repülőterek) Európa
gazdasági centrumtérségeiben, és a sűrűn lakott területeken a legfejlettebb, ahol a jó közlekedési
infrastruktúra komoly regionális versenyelőnyt jelent. Ezzel szemben a ritkább hálózati
kapcsolódásokkal rendelkező kelet- és dél-európai térségek rosszabb elérhetőségi viszonyai
korlátozzák az árukért, a munkaerőért és a szolgáltatásokért folyó területi versenyben való sikeres
részvételüket. A közép- és kelet-európai országokban a vasúti műszaki átjárhatóság további fejlesztése
szükséges annak érdekében, hogy ezek az országok minél hatékonyabban tudjanak kapcsolódni az
európai nagy sebességű hálózathoz. Az úthálózat esetében jobb a helyzet, Ausztria- SzlovákiaMagyarország viszonylatában gyors eljutási lehetőségek épültek ki, aminek hatása jelentkezik az
észak-nyugati országrész fejlettségében. Előrelépés történt továbbá a horvát, szlovén a román és az
ukrán gyorsforgalmi összeköttetésben is. Magyarországon Budapest és a Közép-Magyarország
elérhetőségi potenciálja EU-s szinten is a legjobbak között van.
Az EU az transzeurópai közlekedési folyosók (TEN-T) kiépítésére fókuszál, a közlekedési hálózat
fejlesztése azonban makrotérségi vagy kisebb regionális szinten, például a periférikus fekvésű
területek, határon átnyúló várostérségek esetében is fontos. 2009 és 2014 között számos fejlesztés
valósult meg a határok átjárhatóságát elősegítve. Az európai városok közel negyede (23%) hordozza
potenciálisan a határon átnyúló várostérség kialakulásának lehetőségét, többségük ingázási
távolságra fekszik egymástól (pl. Benelux államokban, Észak-Olaszországban). Magyarország
esetében különösen jelentős egyes városok határon átnyúló kapcsolatrendszere a szomszédos országok
határ menti városaival (pl. Győr-Pozsony, Miskolc-Kassa, Szeged-Szabadka).
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52. ábra: Közlekedési hálózatok és elérhetőségük Európában (2013)
(Forrás: ESPON)

Magyarországon a főváros a megye- és járás székhelyek elérhetősége az úthálózati
fejlesztéseknek köszönhetően 2009 és 2014 között javult. A Budapest központú, sugaras szerkezetű
gyorsforgalmi úthálózaton végrehajtott fejlesztések a főváros elérhetőségét javították. Lényegesen
jobb lett az elérhetőség az M6 autópálya tovább és az M60 megépítésével Tolna és Baranya megyék
jelentős részén, az M3 továbbépítésével Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az M43 megépítésével
Csongrádban, valamint az M85 és M86 beruházásával Győr-Moson-Sopron és Vas megyében. A
jelenlegi sugaras gyorsforgalmi úthálózat gyűrűs hálózati elemekkel (főként az M8 és az M9
autópályák) történő oldásában jelentős előrelépés nem történt.
A közúti elérhetőség tekintetében Európában a településhálózatban központi funkciókkal rendelkező
városok, települések elérhetőségi viszonyai lényegesek. Az 50.000 lakosnál népesebb városok (ahol
még megtalálhatók a városi alapfunkciók, köz- és magáncélú szolgáltatások) 60 perces időtartam alatti
elérhetőségét vizsgálva a Ruhr-vidék, Anglia, Párizs környéke, a Benelux államok és ÉszakOlaszország városainak elérhetősége kiemelkedő (60 perc alatt 26-nál több várost lehet elérni) magas
népsűrűségüknek és sűrű településállományuknak köszönhetően. Mellettük a fővárosi térségek, pl.
Stockholm, Madrid, Athén, Budapest, illetve egyes város-együttesek, pl. Oslo-Göteborg-MalmőKoppenhága vagy Barcelona-Valencia-Murcia elérhetősége is kedvező.
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53. ábra: A főváros elérhetősége az ország településeiről (2014)
A megyeszékhelyek elérhetőségét tekintve a gyorsforgalmi útfejlesztések hatásaként Pécs,
Szekszárd, Szombathely, Győr, Nyíregyháza és Szeged megyén belüli elérhetősége javult. A megyék
földrajzi adottságai, a megyeszékhely megyén belüli elhelyezkedése azonban nagyban befolyásolja a
térségi elérhetőséget. A kisebb kiterjedésű megyék esetén valamennyi településről, optimális időn
belül elérhető a megyeszékhely, ha a megye nagyobb, vagy a megyeszékhely nem központi
elhelyezkedésű, továbbá kevés a gyorsforgalmi út, az elérhetőség jóval kedvezőtlenebbül alakul.
Továbbra is ilyen helyzetben van Sopron környéke, Bács-Kiskun megye déli és nyugati része, Pest
megye Ipoly-menti része és délkeleti térségei, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határ menti része és a
Bodrogköz.
A járásközpontok elérhetősége a járás településeiről a legalapvetőbb szolgáltatások elérése miatt
elsődleges. A járásokon belüli közlekedés főként a mellékúthálózatot érinti, így az elérhetőség
változását ezen alsóbbrendű úthálózat fejlesztése befolyásolja. A központi település elérhetősége a
mohácsi és az edelényi járásban telik a legtöbb időbe, amely 2009-hez képest nem változott. 2009-ben
a kistérségi központok átlagosan 17 perc alatt voltak elérhetők, a járási beosztásban, a járásközpontok
elérhetőségét tekintve 2014-ben ez kismértékben növekedett (19 perc).
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54. ábra: A megyeszékhely elérhetősége a megye településeiről (2014)

55. ábra: A járási hivatalok elérési ideje (2014)
Magyarország közúti hálózatát az erőteljes főváros-központúság jellemzi, továbbra is hiányoznak
azok a keresztirányú kapcsolatok, amelyek a sugaras szerkezetet képesek lennének oldani. A
szerkezeti problémák ellenére a magyarországi közúthálózat sűrűsége megfelelő (2014-ben 34,2
km/100 km2), kis mértékben emelkedett is, hiszen 2009-ben még 33,7 km/100 km2 volt ez az érték. A
vizsgált időszakban mintegy 393 km új gyorsforgalmi út épült, melynek köszönhetően a
hálózatsűrűségi mutató 0,98 km/100 km2-ről 1,23 km/100 km2-re emelkedett. A legsűrűbb
közúthálózat a nyugat-dunántúli megyéket és Pest megyét jellemzi, 40 km/100km2 feletti értékkel,
míg a legritkább az alföldi megyékben, 30 km/100 km2 alatti értékekkel. 2009-ben a közúthálózat
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hossza még 30 798 km volt, amely érték 2014-re 31 407-re változott, azaz 609 km-el bővült a hálózat.
2009-2014 között jelentős közúti fejlesztések történtek, mely kapcsán különösen a gyorsforgalmi
úthálózat bővülését kell kiemelni (pl.M85 és M86 autóút, M3, M31, M6 és M60 autópálya, M0
körgyűrű, M43 autópálya), amelyek a térségi elérhetőséget jelentősen javították. Az európai uniós
források felhasználásával megvalósult fejlesztésekkel a gyorsforgalmi utak hossza 2000-2014 között
közel 3,5 szeresére bővült.

56. ábra: Közútsűrűség (2014) és változása (2009-2014)
A mintegy 30 ezer km hosszúságú országos közúthálózaton a forgalom nagyságát, összetételét
tekintve 2009-2013 között jelentős visszaesés tapasztalható a legtöbb járműkategóriában. A
személygépkocsi forgalom 10,2%-kal, a tehergépkocsi forgalom (Ekm/nap) 15,9%-kal csökkent, a
közúti közösségi közlekedést jelentő autóbusz forgalom szinte pontosan az 5 évvel ezelőtti szintet éri
el (-0,4%). A motorkerékpár forgalom 10,7%-kal csökkent, a kerékpár forgalom 18,5%-kal nőtt.
A nagy sebességű vasúti hálózat folyamatosan bővül Európában. Azon vasútvonalak hossza,
amelyeken a sebesség meghaladhatja az óránként 250 km-t, 2009-ben már elérte a 6000 km-t, az
ezeken a vonalakon megtett utaskilométerek száma pedig az évi 100 milliárdot. A régiók között
azonban jelentős különbségek vannak mind a nagy sebességű, mind a hagyományos vasúti hálózatok
hosszában. Belgiumban, Franciaországban, Spanyolországban, Németországban, Olaszországban és az
Egyesült Királyságban a hagyományos vasúti hálózat jelentős részét korszerűsítették, és alkalmassá
tették nagy sebességű vonatok számára, ezen kívül új nagy sebességű vasútvonalakat is építettek. A
lakosság számára vetítve Franciaország, Belgium, Svédország és Finnország rendelkezik a legnagyobb
hosszúságú olyan vasúti hálózattal, amelyen a vonatok óránként 120 km fölötti sebességet érhetnek el.
Ugyanakkor még mindig vannak olyan regionális hálózatok, ahol a vonatok sebessége nem éri el az
óránként 120 km-t. Ezek többségében a balti államokban, Lengyelországban, Magyarországon,
Romániában és Bulgáriában találhatók.
Magyarország vasúti hálózata is főváros-központú, ugyanakkor a vasúthálózati sűrűség (8,1
km/1000 km2) meghaladja az uniós átlagot és az egyik legmagasabbnak számít Európában. A
legsűrűbb hálózattal Budapest (37 km/100 km2), míg a legalacsonyabbal Nógrád megye rendelkezik
(5,2 km/100 km2).
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57. ábra: Vasútsűrűség (2014) és változása (2009-2014)
A vasúti közlekedés teljesítménye továbbra is nagymértékű lemaradásban van a közúttal szemben,
azonban 2009-2014 között mind a személy, mind az áruszállítás tekintetében javulást lehetett
regisztrálni. Az ágazat részleges piacnyitása már korábban megkezdődött, amelynek hatásaként az
országos vasúti árutovábbítási engedéllyel rendelkező társaságok száma huszonhétre nőtt. A MÁV és
a GYSEV 2023. december 31-ig kapott megbízást a vasúti pályahálózataik működtetésére,
üzemeltetésére és a személyszállításra, így ebben az ágazatban továbbra is ez a két társaság osztozik.
A vizsgált időszakban a normál nyomtávú hálózat hossza (7 542 km), a villamosított vonal aránya
(40%) és a többvágányú vonalak aránya (16%) jelentősen nem változott. Továbbra is problémát jelent
az infrastruktúra állapota, azonban 2009 és 2016 januárja között jelentős (mintegy 554,3 Mrd Ft
értékű) vasúti fejlesztés valósult meg, amely a vasúti pályát (pl.: a 2-es Budapest és Esztergom között,
a 25-ös Ukk és Boba között, a 30-as Kelenföld-Székesfehérvár, valamint Lepsény és SzántódKőröshegy között, a 100-as Szajol és Püspökladány között, valamint Záhony térségénél, a 120-as
Szolnok és Békéscsaba között, a 44-es Pusztaszabolcs és Börgönd között), a biztosítóberendezést (pl.:
1-es Budapest és Kimle között, a 25-ös Boba és a bajánsenyei országhatár között, a 100-as Budapest
és Püspökladány között, a 120-as Budapest és Lőkösháza között), az állomásokhoz kapcsolódó al-és
felépítményeket (pl.: Békéscsaba, Székesfehérvár, Vác) valamint a villamosítást (pl.: 16-os
Mosonszolnok és Poprác között, a 25-ös Boba és a bajánsenyei országhatár között) is érintette.
A légi közlekedés tekintetében az országban jelenleg több nemzetközi forgalmat bonyolító repülőtér
működik, melyek közül mind műszaki kiépítettség, mind a bonyolított utas-és áruforgalom
tekintetében kiemelkedik a főváros nemzetközi repülőtere. A repülőtereken ugyancsak nagy értékű
fejlesztések valósultak meg a vizsgálati időszakban (pl. Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér,
Debreceni repülőtér, Győr-Pér repülőtér). 2009 és 2014 között a magyarországi légiközlekedést
illetően dinamikus fejlődés történt mind a személyszállítás, mind az áruszállítás tekintetében, az
utasforgalom 15%-kal, az áruszállítás 14,5%-kal bővült. A növekedési trendben csak átmeneti
visszaesés volt tapasztalható, a nemzeti légitársaság megszűnésekor.
A vízi közlekedés tekintetében a hajózhatóság kapcsán az elmúlt években lényeges változás nem
történt. Továbbra is a legfontosabb feladat a transzeurópai közlekedési folyosó részeként a Duna 2,5 m
merülésű, 1300-1600 tonna hordképességű hajókkal történő hajózhatóságának biztosítása. Ennek a
feltételnek a Duna csak részben tesz eleget, mivel a hajók vízjárástól függően az év felében,
kétharmadában csak merülési korlátozással közlekedhetnek. Kikötőink közül számottevő áruforgalmat
Győr-Gönyű, Komárom, Csepel-Szabadkikötő, Dunaújváros, Paks, Baja, Mohács és – egyetlen
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jelentős tiszai kikötőként – Szeged bonyolít. A kikötők kapacitása, sűrűsége és az ott kínált
szolgáltatások színvonala további fejlesztésre szorul. A vízi személyszállítás volumene továbbra is
csökkenő, amíg 2000-ben még több mint 3 millió utast szállítottak, addig 2009-ben már csak 859
ezret, 2014-ben pedig 717 ezret. A közlekedési ágazatban a hajózás a teljes forgalom egytized
százalékát teszi ki, amely a vizsgált időszakban nem változott. A vízi áruszállítás volumenében ezzel
szemben kismértékű növekedés történt 2009 és 2014 között, amiben kiugró volt 2010, amikor több
mint 28,5%-kal több árut szállítottak, mint az előző évben, majd egy visszaesést követően kismértékű
bővülés történt. A közlekedési ágazatból a hajózás a teljes áruszállítás 3%-át teszi ki, amely a vizsgált
időszakban nem változott.
Az országban tíz intermodális (Budapest XXIII. és XXI., Törökbálint, Székesfehérvár, Sopron, Baja,
Kecskemét, Szeged, Debrecen, Záhony), hét regionális (Budapest XV., XIV., XXII., Gönyű, Miskolc,
Polgár, Szolnok) és egy helyi (Nagykanizsa) logisztikai központ működött 2014-ben. A logisztikai
tevékenység országosan a GDP 6,3%-át adta, amely hattized százalékponttal nőtt 2009-hez képest. A
működő logisztikai vállalkozások aránya az általános vállalkozás demográfiának megfelelően 4,5%ról 3,7%-ra esett vissza, ennek ellenére az ágazat vállalkozásainak nettó árbevétele 5,7%-kal (3452
Mrd Ft-ról 4518 Mrd Ft-ra), a foglalkoztatottak száma pedig 2,7%-kal (251,9 ezerről 258,8 ezerre)
növekedett.
Az önkormányzati belterületi utak kiépítettsége az ország egészét nézve kismértékben (egy
százalékponttal) javult 2009-2014 között. 2014-ben az összes belterületi önkormányzati út hossza 52,1
ezer km (2009-ben még csak 50,9 ezer km), melyből 36,8 ezer km volt a kiépítetett (2009-ben 35,4
ezer km). A járások több mint 63%-ánál javult a kiépítettség, az önkormányzati kiépített belterületi
utak hossza pedig 1377 km-rel bővült. Azoknál a járásoknál, ahol az önkormányzati belterületi utak
hosszának nagymértékű növekedésétől elmaradt a kiépített utak növekedési üteme (pl.: Bélapátfalvai,
Szikszói, Hevesi járás) ott a kiépítettség aránya negatív előjelű volt a vizsgált időszakban.

58. ábra: Önkormányzati belterületi utak kiépítettsége (2014) és változása (2009-2014)
A helyi közösségi közlekedés legnagyobb problémája továbbra is a városok, városközpontok
forgalmának növekedése, az egyéni közlekedés (személygépjárművek) sok esetben akadályozzák a
közösségi közlekedés zavartalan működését. 2009-ben a napi közlekedés során a lakosság 58%-ban
személygépkocsit használt, a közösségi közlekedés részesedése 37%, a kerékpáré 4% volt, míg a
fővárosban lakók fele-fele arányban használtak egyéni és közösségi közlekedési eszközt. 2012-re a
személygépkocsi aránya kis mértékben csökkent (56%-ra), a közösségi közlekedésé ugyanilyen
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arányban nőtt, a kerékpáré nem változott, míg a fővárosban a helyzet kiegyenlítettebb maradt. Az
egyéni közlekedés továbbra is meghatározóbb, azonban a közösségi közlekedés szerepe
kismértékben nőtt. A helyi közösségi közlekedésben szállított utasok száma 2,3%-kal csökkent, a
teljesítménye (utas km) azonban 0,8%-kal visszaesett 2009-ről 2014-re. Megyei szinten a legnagyobb
növekedés Pest megyében és Budapesten, illetve Csongrád megyében történt.
A személygépkocsik száma összefügg a jövedelmi viszonyokkal, ezáltal kirajzolja az ország
gazdasági fejlettségének területi különbségeit. Az ezer főre mért személygépjármű állomány nagysága
a nyugat-dunántúli megyékben és Pest-megyében volt a legmagasabb (330 felett) 2013-ban, de az
egész Dunántúlon, a fővárosban, valamint Bács-Kiskun megyében is magasabb, mint az Alföld többi
részén és az Észak-magyarországi régióban. Borsod-Abaúj Zemplénben van a lakosságszámra vetítve
a legkevesebb autó. A személygépjárművek száma 2009 és 2013 között közel 27 ezerrel (1%-kal)
bővült, 2013-ban a személygépjárművek száma 3,04 millió volt. Ezer főre vetítve a mutató Budapest
és Hajdú-Bihar megye kivételével valamennyi megyében nőtt (Budapesten a fejlett tömegközlekedési
hálózatnak köszönhetően alacsonyabb a mutató). Az autók átlag életkora 2 évvel nőtt meg, a
legfiatalabb állomány a fővárosban (11,6 év), míg a legidősebb Csongrád megyében (15,2 év)
található.

59. ábra: Ezer lakosra jutó személygépjárművek száma (2013) és életkoruk változása (2009-2014)
A magyarországi kerékpáros közlekedés legnagyobb hiányossága, hogy a megépített kerékpárutak és
kerékpársávok nem kapcsolódnak egységes hálózatba, eltérő műszaki tulajdonságokkal rendelkeznek,
kialakításuk sokszor nem az igényeknek megfelelően történt. 2009-ben az ország kerékpárútjainak
hossza elérte az 1954 km-t, amely 2014-re 2 650 km-re emelkedett, a hálózat tehát 36%-kal bővült. A
100 km2-re jutó kerékpárút a békéscsabai, szegedi, mórahalmi, hajdúhadházi, nyíregyházi, gárdonyi,
szarvasi és dunakeszi járásokban volt a legmagasabb 2014-ben (e járásokban a kerékpárutak hossza
meghaladta a 8 km / 100 km2-t). 2009-ben még 17 olyan járás volt, ahol egyáltalán nem volt
kerékpárút, 2014-re ez a szám 12-re csökkent. Magyarország két esetben is érintett az Európát tizenkét
útvonal mentén átszelő Eurovelo hálózatban. Az egyik szakasz Nantesból Constancába haladva érinti
hazánkat a Duna mentén, a másik az Északi-foktól Athénig halad és a Hernád- Sajó- Tisza folyók
mentén szeli át az országot.
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1.3.2.

Infokommunikációs infrastruktúra

Az ország és információs társadalom fejlettségi szintjének alapvető mutatója az infokommunikációs
technológia (IKT) elterjedtsége. 2009 és 2013 között fokozatosan javult az IKT-eszközökkel való
ellátottság mind a háztartások, mind a vállalatok, mind a közigazgatás területén.
A szélessávú internet hozzáféréssel rendelkező háztartások aránya 2013-ban 69% volt, ami közel húsz
százalékpontos javulást jelent 2009-hez képest. Ez az arány a Közép-magyarországi régióban a
legmagasabb (77,9%), míg az Észak-Alföldön a legalacsonyabb (61,7%). A legnagyobb fejlődés a
Dél-dunántúli régióban történt, több mint 23 százalékpontos javulással.
A rendszeresen internetet használó lakosság aránya - 16,8 százalékpontos javulást mutatva - 61,7%
volt 2013-ban. Ez az arány a Közép-magyarországi régióban a legmagasabb (72%), míg az ÉszakAlföldön a legalacsonyabb (52,8%). A legnagyobb fejlődés szintén a Közép-magyarországi régióban
történt, 20,3 százalékpontos növekedéssel. Az internetet nem használó lakosság aránya országosan
12,7 százalékponttal csökkent a vizsgált időszakban. Ennek ellenére a Dél-dunántúli, Dél-alföldi,
Észak-alföldi és Észak-magyarországi régiók esetében ez az arány még mindig mintegy 30%, ellenben
a Közép-dunántúli (21,8%) és Közép-magyarországi régiókban (17,1%) 20% közeli ez az érték.
A vezetékes telefon-előfizetéssel rendelkező háztartások aránya (az összes háztartáson belül) 6,1
százalékponttal csökkent a vizsgált időszakban, csupán a Közép-dunántúli régió esetén lehetett kis
növekedést regisztrálni. Ennek aránya a Közép-magyarországi régióban volt a legmagasabb (55,9%), a
Dél-alföldiben a legalacsonyabb (34,8%). A mobilinternet előfizetések száma a vizsgált időszakban
több mint négyszeresére emelkedett, amíg 2009-ben még csak 933 ezer, addig 2013-ban ez a szám
több mint 4 millió előfizetést lehetett regisztrálni.
Az ezer lakosra jutó internet-előfizetések számát tekintve 2009 és 2014 között átlagosan mintegy
40%-os bővülés történt országosan (2009-ben még 187, 2014-ben 259 internet előfizetés jutott ezer
lakosra). Ez a növekedés Békésben (132-ről 219-re) Vas megyében (145-ről 237-re) 60% felett volt,
de a legkisebb növekedéssel rendelkező Veszprém megyében is 23%-ot jelentett (209-ről 258-ra).
2014-ben a legmagasabb értékekkel rendelkező tíz járás a következő: Székesfehérvári (296),
Csongrádi (300), Tatabányai (305), Debreceni (307), Balatonfüredi (308), Pécsi (309), Veszprémi
(315), Dunakeszi (319), Szegedi (324), Budapest (369).
A tíz legalacsonyabb értékkel rendelkező járás közül öt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
(Fehérgyarmati- 142, Nyírbátori- 138, Tiszavasvári- 135, Csengeri- 134, Vásárosnaményi- 131) négy
Borsod-Abaúj Zemplénben (Mezőcsáti- 135, Edelényi- 132, Encsi- 130, Cigándi- 125) és egy pedig
Hajdú-Bihar megyében (Nyíradonyi- 129) volt. Ezen járások az országos átlag 55%-a alatti aránnyal
rendelkeztek.

90

60. ábra: Ezer lakosra jutó szélessávú internet előfizetések száma (2014)
Az IKT vállalkozások területi megoszlása koncentrált, kétharmaduk (közel 60%) a fővárosban és
Pest megyében működött. Számuk 2009-hez képest (30 529 db) 2013-ra 806 vállalkozással csökkent,
a térbeli koncentráció azonban tovább erősödött. A fővárosi és Pest megyei vállalkozásszámhoz képest
az ország többi részén szerény az IKT vállalkozások száma, ezer főre vetítve a nyugat- és középdunántúli megyékben, Csongrád és Baranya megyében a legjelentősebb a többi megyéhez képest.
1.4.

Lakáskörülmények, közműellátottság, energia

1.4.1.

Lakásállomány, lakhatás

A társadalom életminőségének fontos tényezője a lakhatás. Magyarországon az utóbbi években – a
válság következményeként – lelassult a lakások építési üteme. Az elmúlt 6 év (2009-2014) során
épített lakások a 2014. évi lakásállománynak (mintegy 4,4 millió lakás) csupán 2%-át adják. A 20102014 között épített lakások lakásállományhoz viszonyított aránya a Közép-magyarországi, a Nyugatés Közép-dunántúli régió járásaiban, valamint a nagyobb városok térségeiben és a Balaton körzetében
haladta meg az átlagot. A lakások közel felét (48%) Budapesten és Pest megyében építették, az
ugyancsak kedvező fejlettségi mutatókkal rendelkező Győr-Moson-Sopron megyében pedig 9%-át.
Ezzel szemben a keleti országrészt inkább a lakásállomány csökkenése jellemzi. Budapestet nem
számítva a járások több mint felében csökkent a lakásállomány 2009-2014 viszonylatában.
Növekedés leginkább a budapesti agglomerációban és a Balaton térségében jellemző.
Népességnagyság-kategóriák alapján a 2000 főnél kisebb településeken csökkent a lakásállomány
2009-hez képest, a legnagyobb arányú növekedés pedig a 100.000 fő feletti városokra jellemző. Ez
összefügg azzal a gazdasági és demográfiai trenddel, amelyben a nagyvárosok gazdasági-társadalmi
szerepe erősödik, a vidéki kistelepülések pedig elveszítik lakosságukat.
2009-hez képest nőtt az épített lakások átlagos nagysága: 2014-ben átlagosan 101 m2-es, míg 2009ben átlagosan 89 m2-es lakások épültek. A laksűrűség (egy lakásra jutó lakosok száma) a
népességfogyás és a lakásállomány bővülése következtében csökkent (2,3-ről 2,2-re). A laksűrűség
területileg az ország északkeleti részén, valamint a budapesti agglomerációban a legmagasabb, amely
a nagyobb családmérettel áll összefüggésben (fiatalabb korösszetétel és magasabb termékenységi
arány).
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61. ábra: A lakásállomány változása (2009-2014)
Az eladott használt lakások száma 2009 és 2013 között stagnált, országosan nem érte el az évi 90 ezer
eladott lakásszámot, de 2014-től élénkült a lakáspiac (2014-ben 112 ezer eladott használt lakás volt),
bár még nem érte el a 2008-as eladási számot (142 ezer). Átlagos eladási árukat tekintve országos
szinten 2009 és 2014 között minimális az eltérés: 2009-ben átlagosan 10,05 millió forint volt egy
használt lakás, míg 2014-ben 10,31 millió forint. Területileg kiemelkedik Budapest és a Balaton
térsége, valamint a nagyobb városok térségei, ahol magasabbak az eladási árak.
A közműfejlesztésekkel is összefüggésben jelentősen javult a lakások komfortossága. A
népszámlálás 2011-es adatai szerint a lakások 61%-a minősült összkomfortosnak, ami tíz
százalékpontos javulás a tíz évvel korábbi értékhez képest. Alacsonyabb komfortfokozatú lakások
főként az Észak-magyarországi régióban és az alföldi tanyás térségekben találhatók, szociális
tényezőkkel, tanyák esetében a külterületi fekvéssel is összefüggésben.
1.4.2.

Ivóvízellátás és szennyvízkezelés

Az ivóvízellátás Magyarország egyik stratégiai jelentőségű infrastruktúrája. A geológiai
adottságoknak köszönhetően bőséges és szennyeződésektől védett vízbázisok jelentőségét a
gazdasági-társadalmi fejlődés valamint az éghajlatváltozás egyaránt felértékeli. Magyarországon 2008
óta minden településen elérhető a közüzemi ivóvízvezeték hálózathoz csatlakozás. A KSH adatai
alapján a települések túlnyomó többségében teljesnek tekinthető a lakások vezetékes vízellátása,
országos átlagban 94,7% volt 2014-ben, ami 0,37 százalékponttal volt magasabb, mint 2012-ben.
Mindössze 6 járásban (Mórahalmi, Kisteleki, Kiskunfélegyházi, Putnoki, Nagykőrösi és Encsi) nem
érte el a csatlakozások aránya a 75%-ot. Ezek a járások elsősorban a Duna-Tisza közén, illetve
Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén találhatók. Előbbi térségben a tanyás településszerkezet
(külterületi ingatlanok), utóbbi esetben valószínűleg a lakosság anyagi lehetőségei miatt alacsony az
arány. A rákötések változását67 tekintve az alföldi megyék, különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg és

67

Az ivóvízvezetékekkel és szennyvízhálózatokkal kapcsolatos adatok a szolgáltatók által a 2010-es években
kezdődött felülvizsgálatok és a hálózatok digitális felmérése miatt a korábbi évekkel nem vethetők össze, a
változások így ebben a két témában a 2012-2014-es időszakra vonatkoznak.
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Békés megyék esetében tekinthető jellemzőnek a csökkenés, míg a Dunántúl legtöbb megyéjében
(Baranya és Zala kivételével) inkább a növekedés jellemző. A rákötések arányának csökkentése
mögött a demográfiai folyamatoknak köszönhető lakásmegszűnések és a fizetési problémák miatti
lekapcsolások is állhatnak, azonban a szolgáltatók hálózatuk felülvizsgálata során is jelentős számú
csatlakozásról deríthetik ki azok nem valós voltát, ami szintén csökkenti az arányt.

62. ábra: Közüzemi ivóvízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások aránya (2014) és változása (20122014)
A lakossági vezetékes vízfogyasztás 2014-ben országos átlagban 33,1 m3/fő volt, ami 4%-kal
alacsonyabb, mint 2012-ben68. A vízfogyasztás szoros összefüggésben áll a társadalmi jóléttel, ebből
következik, hogy területi eloszlását tekintve a legmagasabb értékek a nagyvárosok, a fővárosi
agglomeráció, a Dunántúl észak-nyugati része és a Balaton környékén mérhetőek 2014-ben is. A
Balaton esetében ehhez a jelentős idegenforgalom is hozzájárult. Járási szinten a legnagyobb
fogyasztást a budakeszi járás mutatta (48 m3/fő), a balatonfüredi, komáromi, balatonalmádi,
szentendrei, pilisvörösvári járásokban, valamint a fővárosban haladta meg a 48 m3/fő értéket, míg a
legalacsonyabb az edelényi, encsi és ózdi járásokban (14,9 m3/fő), ahol ennek a harmadát is alig érte
el. A fajlagos vízfogyasztás hosszú ideje csökken. 2014-ben a járások több mint háromnegyedében
(137 db) volt alacsonyabb, mint 2012-ben. A gazdaságilag legfejlettebb főváros környéki térségben is
erőteljes a csökkenés, míg tömegesebb növekedést csak Komárom-Esztergom és Baranya megye
járásai mutattak fel. A csökkenéshez a rezsiköltségek miatti takarékosabb használat mellett
hozzájárulhat a vidéki térségek életmódváltása (megszűnő állattartás, csökkenő konyhakerti termelés),
az átalánydíjas fizetés visszaszorulása és a saját célú (részben illegális) vízkitermelés, kútfúrás is.
Az ivóvíz minőségét tekintve az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet határértékeinek való megfelelőség alapján az adott évben legalább
egyszer a határértéknek nem megfelelő minőséget mutató települések száma a KSH adatai alapján az
ásványi komponensek esetében a legmagasabb a vas és a mangán esetében volt (2013-ban: 839
illetve 863). ezek a komponensek azonban lényegesen kisebb egészségi kockázatot jelentenek, mint a
bór (32) és arzén (307). A fluor és a korábban jelentős problémát jelentő nitrát szempontjából nem
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Adatok forrása: KSH
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megfelelő eredményt mutató települések száma 2013-ban 10 alatti volt. Ezeket a szennyezéseket a
nitrát kivételével jellemzően a vízadó rétegek geológiai adottságai okozzák, így javításuk a
gazdaságosságot is figyelembe véve vagy más vízbázisra történő áttéréssel, másik vízellátó rendszerre
történő csatlakozással (bór és többnyire az arzén esetében) vagy utólagos kezeléssel lehetséges (vas,
mangán, ammónium, részben arzén). A legjelentősebb problémát a víz természetes eredetű
arzéntartalma okozza az Alföldön és a Dél-Dunántúlon. Az ország túlnyomó részén jelentkezik a
magas vas és mangán tartalom. A második Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a vasat és
mangánt határérték felett tartalmazó ivóvizek minőségének javításában érdekelt települések száma
410, az érintett lakosok száma 676 ezer fő. Az egyes komponensek megfelelőségének változása
alapján a legjelentősebb fejlődést 2009-2013 között az alföldi térségek mutatták az arzén esetében
(20%-os csökkenés a nem megfelelő települések számában). Ugyanakkor a bór, vas és mangán
esetében ez a szám növekedett. A biológiai eredetű szennyezők közül az Escherichia coli tartalmat
tekintve 2013-ban a nem megfelelő települések száma 28%-kal volt magasabb, 261 db, mint öt évvel
korábban. A probléma elsősorban az ország északi részét, az Alföld középső részét és a Balaton
környékének kivételével szinte az egész Dunántúlt érinti, és az előrehaladó vízbázis-védelmi
intézkedések mellett inkább a vízművek és a vezetékhálózat elavulásával magyarázható.
Az ivóvízhálózat állapotát jellemzi a hálózati veszteségek aránya is. A vízhálózat veszteségei
részben az elmaradt hálózati fejlesztések okozta csőtörések, rejtett szivárgások, részben az illegális
vízhasználat következtében ma Magyarországon meglehetősen magasak. 2013-ban a
Belügyminisztérium adatai szerint csak a hálózati veszteség elérte a 70,7 millió m3-t, ami az összes
szolgáltatott ivóvíz 16,2%-ának felelt meg. A legnagyobb arányú veszteséget mutató járások
elhelyezkedése a térségek társadalmi-gazdasági fejlettségének területi képével mutat
hasonlóságot. Az 50%-ot meghaladó arányú 11 járásból 10 tartozott a 290/2014 (XI. 26.) Korm.
rendelet szerint valamely kedvezményezetti kategóriába, a 25%-ot. meghaladó 46 járásból pedig 40. A
KSH adatai alapján országosan az összes szolgáltatott vízmennyiség a kitermelt víz mennyiségének
73,7%-a volt 2014-ben, míg 2009-ben 76,2%-a, vagyis az összes veszteség (technológiai és hálózati)
aránya 2,5 százalékponttal növekedett 2009-hez képest.

63. ábra: Ivóvízvezetékek hálózati veszteségei, 2013
A környezetvédelmi infrastruktúra elemei közül a közelmúltig a szennyvízkezelés terén volt
Magyarország elmaradása a legnagyobb. 1990-ben mindössze 429 település rendelkezett közüzemi
szennyvízcsatornával, az ország lakásállományának 42%-a volt csatornázva. Rendkívül jelentős
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előrelépést jelentettek az uniós támogatással megvalósított fejlesztések a 2000-es évektől kezdve.
Ennek köszönhetően a csatornázottság és szennyvízkezelés terén mára a fejlesztési szükségletek
jelentős részét sikerült megoldani. A csatornázottság (a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózattal
rendelkező lakások arányát tekintve) a gazdasági válság ellenére is jelentősen növekedett, 2012-2014
között 2,9 százalékponttal növekedett, elérve a 77%-ot. Területi képét tekintve a gazdaságilag
fejlettebb észak-dunántúli, főváros környéki és nagyvárosi térségek már régóta igen magas arányokat
mutatnak. A szennyvízcsatornázás szempontjából az aprófalvas, tanyás térségek, illetve a
gazdaságilag kevésbé fejlett, a fejlesztések lakosságra jutó részét kevésbé előteremteni képes
térségek mutatják a legnagyobb elmaradást. Ennek ellenére 2014-ben nincs olyan járás, ahol ne
lenne közüzemi csatornázás, igaz a Kisteleki, Nagykátai, Jánoshalmai és Bácsalmási járások
csatornázottsága a 20%-ot sem éri el.

64. ábra: Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (2014) és változása (2012-2014)
A járások túlnyomó többségében (141 járás) a csatornázottság, nagy részben az uniós fejlesztési
forrásoknak köszönhetően javult. A legnagyobb mértékben a Makói járásban, ahol 50 százalékponttal
14%-ról 64%-ra emelkedett, a Gyöngyösi, Bonyhádi, Tatai és Érdi járásban pedig 20 százalékponttal.
A további fejlesztések szempontjából a kistelepülések esetében legnagyobb az elmaradás, azonban az
itt jellemző kevesebb és ipari szennyezőkkel kevésbé terhelt szennyvízmennyiség miatt ez kisebb
környezeti kockázatot jelent. Ezekben a térségekben a hálózat kiépítése sokszor nem rentábilis, ezért a
jövőben az egyedi szennyvízkezelés fejlesztése kerülhet előtérbe a csatornázás helyett.
A közüzemi csatornahálózaton elvezetett szennyvíz mennyisége a vízfogyasztással összefüggésben
áll, de ez inkább a városokban jelentkezik tisztán. A hiányos csatornahálózatú településeken,
falvakban a felhasznált víz jelentős része nem kerül tisztításra, részben a locsolás, állattartás miatt,
részben a zárt szennyvíztároló megoldások nem kielégítő elterjedtsége miatt. Az egy lakosra jutó,
közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózaton keresztül elvezett összes szennyvíz mennyisége részben a
csatornahálózat kiterjedésének is köszönhetően nőtt, 2014-ben 15,0%-kal volt magasabb, mint
2012-ben, elérve az 50,8 m3/fő értéket. A lakossági vezetékes vízfogyasztás még mindig csökkenő
mértékére tekintettel érdemes kiemelni, hogy ebben a közcsatornára kötött ipari üzemek kibocsátása,
valamint az egyesített rendszerek által elvezetett csapadékvíz mennyisége is megjelenik. Magas
értékeivel kiemelkednek a nyugati határszál járásai valamint a főváros és a nagyobb városok térségei
(pl. Szeged, Nagykanizsa, Debrecen, Nyíregyháza). 2012-höz képest az ország túlnyomó részé
növekedett a mennyiség, csökkenést alig 40 járás mutatott. A növekedés a Nyugat-Dunántúlon és a
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Dél-Alföldön volt a legjellemzőbb és a legerőteljesebb: a Szeghalmi, Enyingi, Szombathelyi,
Nagykőrösi, Komlói, Törökszentmiklósi, Makói és Vasvári járásokban meghaladta a 70%-ot.
A lakások közüzemi ivóvízhálózatra kötési arányának és a lakások közüzemi csatornázottsági
arányának különbségéből adódó közműolló Magyarországon régóta és közismerten magas. A
szennyvizes fejlesztéseknek köszönhetően a 2000-es évekre jelentősen mérséklődött a különbség,
így 2014-ben országosan 17,7 százalékpont volt, szemben a 2012-es 20,3 százalékponttal. Az általános
előrelépés ellenére 32 járásban nőtt a különbség a két hálózat elérése között. A növekedés területileg
szórtan jelentkezett, így inkább eseti változások állhatnak mögötte, míg a csökkenő közműolló
egyértelműen a csatornázás fejlesztésének köszönhető. Tizenöt járásban, főleg a Dél-Alföldön haladta
meg a közműolló csökkenése a 10 százalékpontot.

64. ábra: Közműolló (2014) és változása (2012-2014)
A szennyvízkezelési agglomerációkba sorolt 1832 település (az összes település 58,2%-a, a
lakónépesség 92,5%-a) csatornázottsága 79,8% volt, 4,8 százalékponttal magasabb, mit az országos
átlag, míg az agglomerációba nem sorolt 1320 településé 15,5% volt 2013-ban.69 2009-ben a
csatornázottság még 77,7% illetve 9,7% volt. A csatornázott települések száma egyaránt növekedett az
agglomerációkban és azon kívül is: 2014-ben a programba tartozó települések 86,5%-a rendelkezett
szennyvízcsatornával, 2,2 százalékponttal több, mint 2009-ben, míg az agglomeráción kívüli
települések 20,4%-a, 7 százalékponttal több, mint 2009-ben. Az egyes agglomerációtípusok
csatornázottsága alapján a normál területen fekvő 10 000 - 15 000 lakosegyenérték (LE) valamint
a 2 000 - 10 000 LE közötti szennyvízterhelésű agglomerációk lemaradásban vannak, ugyanis
esetükben a vonatkozó rendelet szerint 2015. december 31-ig kell megoldani a települési szennyvizek
közműves szennyvíz- elvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a települési
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A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.)
Korm. rendelet a szennyvízkezelés szempontjából együtt kezelhető településeket szennyvízelvezetési
agglomerációkba sorolja, melyeket a vízföldtani viszonyok és a szennyvízterhelés nagysága alapján különböző
kategóriákba csoportosít. Ezen kategóriára a program a megfelelő szennyvízkezelés megoldására határidőket is
megállapít. A Korm. rendelet a 2000 LE szennyvízelvezetési agglomerációkra vonatkozóan állapít meg
feladatokat, amely agglomerációkhoz a 2000 LE alatti kistelepülések is csatlakozhatnak, amennyiben gazdaságos
a beruházás megvalósítása.
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szennyvizek ártalommentes elhelyezését. Ezek a települések a program teljes szennyvízterhelésének
18,7%-át képviselik. Az agglomerációba nem sorolt településekre nincs határidő.
A szennyvíztisztítás tekintetében a régebbi EU tagállamokban általában magasak a megfelelőségi
ráták, az élenjárók (Ausztria, Németország és Hollandia) nagyrészt teljesítették a vonatkozó
irányelvben megfogalmazott szintet. Néhány „régebbi tagállam” azonban súlyos hiányosságokkal
küzd, ezek közé tartozik Olaszország, Spanyolország, Belgium és Luxemburg, jelentős szennyezési
terhelést okozva. Bulgáriában, Észtországban, Szlovéniában a szennyvíz kevesebb, mint 30%-át
gyűjtik össze szabályosan. Az újabb tagállamokban átlagosan a szennyvíz mintegy 40%-át vetik alá
másodlagos kezelésnek, de 80% fölötti, magas ráták vannak pl. Csehországban, Magyarországon és
Szlovákiában.
Magyarországon a szennyvízkezelés szempontjából fontos fordulópontot jelentett a Budapesti
Központi Szennyvíztisztító Telep működésének 2009-es (próbaüzemben) elindulása. Ezzel ugyanis a
közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózattal összegyűjtött, nem biológiai vagy III. fokozatú tisztítással kezelt
szennyvizek túlnyomó részének kibocsátása megszűnt Magyarországon. A közüzemi szennyvízgyűjtőhálózattal összegyűjtött, de tisztítás nélkül kibocsátott szennyvíz mennyisége 2014-ben 19,8 millió m3
volt, az összes csatornahálózaton elvezett szennyvíz mintegy 4%-a. Mindössze 9 járásban fordult elő
ilyen kibocsátás, az országos átlagot meghaladó arányt pedig az Esztergomi, Szegedi, Mohácsi
járásokban valamint Budapesten ért el, Budapesten és a Mohácsi járásban 10% feletti arányban. A
közüzemi szennyvízkezelés terén szinte teljesnek tekinthető a jelenlegi elvárások alapján
megfelelő tisztítást biztosító biológiai vagy III. fokozatú tisztítás. A kétféle tisztítási mód egyike
működik szinte minden telepen, együttesen a területi lefedettségük szinte teljesnek mondható.

65. ábra: Szennyvíz-agglomerációk csatornázottsága (2014)
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1.4.3.

Energiaellátás

A vezetékes gázellátás fejlesztését a korábbi évek egyre lassuló tendenciája után a 2008-as
gazdasági válság szinte teljesen leállította. 2009 és 2014 között nem került új településre
bevezetésre gáz, így 2014-ben 2875 településen volt vezetékes gázellátás70, ami még így is a
települések 91,2%-a. A legnagyobb elmaradások Baranya és Somogy megyében, valamint BorsodAbaúj-Zemplénben vannak. Mindössze négy olyan járás van, ahol a települések többségében nincs
vezetékes gáz: a barcsi, a szentlőrinci, a szigetvári és a hegyháti. A fejlesztések stagnálásának oka
elsősorban a gáz magas ára, a vezetékes gáz egyre kevésbé gazdaságos és megfizethető, így
folyamatosan csökken a rákötések száma, illetve a fogyasztás.

66. ábra: Vezetékes gázhálózatba kötött lakások aránya (2014) és változása (2009-2014)
A bekötések lakásokhoz viszonyított aránya 2014-ben országosan 73,5% volt, ami 3,5
százalékponttal kevesebb, mint 2009-ben, a rákötések száma mintegy 89 ezerrel csökkent ez idő alatt.
A legmagasabb arányt azokban a térségekben éri el, ahol korábban megtörtént a gázberuházás, így
például a Dél-Alföldön és a Veszprém-Miskolc tengely mentén. Öt járásban (Gárdonyi,
Balatonalmádi, Siófoki, Szegedi, Dunakeszi) haladta meg a 90%-ot a csatlakozás. A legkésőbb
csatlakozott térségek főleg a Dunántúl déli részén találhatók, ahol emiatt a csatlakozási arány még
országos átlag alatti, de a fejlesztések befejezése miatt még 2009-2014 között is emelkedett (például a
Kaposvári, Nagyatádi, Tabi járások), igaz csak 1-2 százalékpont közötti mértékben. Nagymértékű
csökkenés nemcsak a legkevésbé fejlett térségekben tapasztalható, a Gárdonyi, Szigetszentmiklósi,
Gyulai, Pilisvörösvári, Martonvásári, Paksi és Vecsési járásokban a 10 százalékpontot meghaladta a
csökkenés. A bekötött lakások abszolút számának csökkenése viszont többnyire a valóban kevésbé
fejlett térségeket érinti, a 10%-nál nagyobb csökkenést mutató 18 járásból 11 a 290/2014 Korm.
rendelet alapján komplex programmal fejlesztendő járás.
A bekötések arányának területi megoszlását követi a gázzal fűtött lakások aránya. A fő különbség,
hogy az értékek itt minden térség esetében alacsonyabbak (az országos átlag 61,8% volt 2014-ben) és
a bekötések arányához képest a növekedés Dél-Dunántúlon tapasztalt koncentrálódása kevéssé
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A településen található gázcsőhálózat hossza alapján.

98

jelentkezik, míg Bács-Kiskun és Békés megyében több járásban is nőtt a gázfűtés aránya. A járási
adatok egyéb tekintetben hasonlók a gázbekötések alakulásához.
2009-hez képest a gázfogyasztás országos átlaga 23,9%-kal csökkent, különösen Borsod-AbaújZemplén, Szabolcs-Szatmár megye és a Dél-Dunántúl járásaiban, a Paksi és Szigetvári járásokban a
csökkenés az 50%-ot is meghaladta. Tolna minden egyes járásában meghaladta a 34%-os csökkenést.
Növekedés 2014-ben a 2009-es értékekhez képest egyetlen járásban sem tapasztalható. A legkisebb
csökkenést a lenti, sümegi, veszprémi, balatonfüredi és pápai járásokban találni, ahol 10% alatti.
Az egy főre jutó lakossági gázfogyasztás terén is határozott csökkenés figyelhető meg. A
gázfogyasztást ugyan a téli fűtési szezon energiaigénye, a téli időjárás jelentősen befolyásolja,
azonban a fő trend az időjárási ingadozások ellenére is kirajzolódik: az ország szinte minden
térségében csökkent 2009-hez képest a gázfogyasztás, 2014-ben az országos átlag 274,6 m3 volt
lakosonként. A legmagasabb fajlagos fogyasztást mutató járásokat a legjelentősebb gázmennyiséget
fogyasztó fűtés területi eloszlása határozza meg. A fővárosi agglomeráció és a Balaton-felvidék (400
m3/fő körüli vagy azt meghaladó fogyasztásokkal), valamint Pest, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Zala
megyék és a Dél-Alföld nagy része mutat átlag feletti fogyasztást. A legalacsonyabb értékeket ezen a
téren is a Dél-Dunántúl járásai mutatják, ahol a gázhasználat a bekötéseket illetően is a legszerényebb,
a Sellyei és Szigetvári járásokban a 100 m3/fő-t sem éri el. Az egy háztartási fogyasztóra jutó lakossági
gázfogyasztás alakulása hasonló, 2014-ben az országos átlag 834,2 m3/fogyasztó volt, ami 23%-kal
kevesebb, mint 2009-ben. A magasabb értékkel bíró térségek a Dunántúl északi részén és Pest
megyében összefüggő térséget alkotnak, míg a legalacsonyabb értékkel bíró járások főleg Somogy és
Zala megyékben valamint az északkeleti országrészben összpontosulnak.

67. ábra: Egy főre jutó vezetékes gázfogyasztás (2014) és változása (2009-2014)
A települések villamos energia ellátása Magyarországon 1963 óta teljes körű, minden településen
elérhető a vezetékes villamos-energia. A lakásállományt tekintve viszont, különösen a magasabb
külterületi népességgel bíró településeken, tanyás településeken, valamint az aprófalvakban,
nem teljes az ellátás, bár a műszaki infrastruktúra elemei közül ez az egyik legelterjedtebb. A
háztartási villamosenergia-fogyasztók lakásállományhoz viszonyított számának országos átlaga
2014-ben 114,2 volt, míg 2009-ben 117,2. Az alacsonyabb aránnyal rendelkező települések jelentős
része a kevésbé fejlett térségekben található, emellett kirajzolódnak az aprófalvas térségek is,
különösen a Dunántúl déli részén, és Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén valamint Szabolcs-Szatmár
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megyékben. Kiemelkedik az idegenforgalom miatt a Balaton térsége, ahol valószínűleg a lakossági
fogyasztóként számba vett üdülők, szálláshelyek száma emeli az arányt 180-200% fölé is.

68. ábra: Háztartási villamosenergia-fogyasztók aránya a lakásállományhoz képest (2014)
Az egy lakosra jutó lakossági villamosenergia-fogyasztás 1057,9 kWh/fő volt 2014-ben, ami 2009
óta folyamatosan csökkent. A lakossági áramfogyasztás a gázfogyasztáshoz hasonló területi képet
mutat, a központi országrészben és a Balaton-felvidéken (utóbbi valószínűleg a vendégforgalom
miatt), valamint a fejlettebb észak-dunántúli járásokban a legmagasabb. A Duna-Tisza közi járások
értékei is magasak, míg a keleti országrészben még a nagyvárosok térségében is átlag közeli vagy
átlag alatti a fogyasztás. 2009-hez viszonyítva az ország túlnyomó részén csökkent az egy főre jutó
lakossági fogyasztás, a legnagyobb mértékben Kelet-Magyarországon: a 10%-ot meghaladó
csökkenést mutató járások között mindössze 3 dunántúli (Oroszlányi, Gárdonyi és Bicskei) a főváros
és 3 közép-magyarországi (Váci, Gyáli és Ráckevei) szerepel. A Szécsényi járásban mintegy ötödével
volt kevesebb 2014-ben, mint 2009-ben. Növekedést inkább a gazdaságilag fejlettebb térségek
mutatnak, de ez nem jelentős. Az egy háztartási fogyasztóra jutó, háztartásoknak szolgáltatott
villamos energia szintén csökkent, 2014-ben 2067,2kWh/fogyasztó volt, ami 7,1%-kal alacsonyabb,
mint 2009-ben. Területi képe jelentősen eltér az egy lakosra számított értéktől. Az idegenforgalmilag
frekventált térségek, mint a Balaton környéke ebből a szempontból a legalacsonyabb értékeket
mutatják az üdülők magas száma miatt. A kelet-magyarországi leszakadó térségek lemaradása viszont
ebből a nézőpontból kisebb, mivel itt a lakosságszámhoz képest lényegesen kevesebb a fogyasztók
száma.
A nem lakossági fogyasztás (az összes villamosenergia-fogyasztásból kivonva a lakossági
fogyasztást) 2014-ben 24 286 500 MWh volt, ami a válság hatásai ellenére 10,7%-kal magasabb,
mint 2010-ben. A nem háztartási fogyasztókra jutó fajlagos fogyasztás értéke viszont alig
változott. 2010 és 2014 között 49 és 51 MWh/fogyasztó között alakult. Területi képe jól kirajzolja a
főbb ipari térségeket: legmagasabb értékeit a Dunántúl északi részén, az egykori borsodi iparvidéken
(Kazincbarcikai járás 319 MWh) és a Dunaújvárosi járásban találni.
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69. ábra: Egy lakosra jutó villamosenergia-fogyasztás (2014) és változása (2009-2014)
Magyarország energiatermelésében a megújuló energiaforrások felhasználása területfejlesztési
szempontból kiemelten fontos. Míg az országos villamos energia hálózatra dolgozó erőművek
túlnyomó része ma már (a szén vagy lignittüzelésűeket leszámítva) a térségi erőforrásoktól független
energiahordozót használ, a megújuló energiaforrások alapvetően helyben állnak rendelkezésre és
helyben kerülnek felhasználásra is, ezért a környezetvédelmen és energiafüggőség csökkentésén felül
a térségi gazdaság fejlődéséhez is hozzájárulnak. Magyarország összes primer
energiafelhasználásának 8,4%-át fedezték a megújuló energiaforrások 2014-ben (81,6PJ)71, ami
2009-hez képest 2 százalékponttal több, az energia mennyiségében pedig 19,7%-os növekedést
jelentett. Az ország teljes primer energiafelhasználása eközben 6,8%-kal csökkent (969 PJ, 2014). A
biomassza és a tűzifa a legnagyobb mértékben alkalmazott megújuló energiaforrás, együttesen a
megújulók 75%-át adják, a bioüzemanyagokat (8,3%) és a geotermikus energiát (5,1%) megelőzve. A
víz-, szél- és napenergia együttesen is csak 4,8%-ot képviseltek a megújuló alapú
energiafogyasztásból. A legtöbb energiahordozó esetében növekedés tapasztalható, kivéve a
bioüzemanyagokat és a kommunális hulladékot, utóbbi jelentős része valószínűleg már biomassza
formájában hasznosult. 2009-hez képest közel duplájára nőtt a szélenergia felhasználása, a napenergia
és a biogáz még nagyobb mértékben: 132,3, illetve 181,8%-kal növekedett.
A megújuló energiahordozók szerepe a villamos energia termelésében is egyre jelentősebb. 2014ben a rendszerszintű koordinációban (Villamosenergia-rendszer=VER) részt vevő villamos erőművek
beépített teljesítménye 8002 MW volt, ennek a berentei hőerőmű leállításával 1,6%-át adták a
kizárólag megújuló energiaforrást hasznosító erőművek, további 12,8%-ot a biomasszát és szenet
egyaránt használó erőművek. 2009-hez képest három új erőmű került be a rendszerbe, összesen 78
MW beépített teljesítménnyel, két szélerőmű (Bőny és Sopronkövesd) és egy biomassza alapú
(Ajka). Teljesítményben a kizárólag megújuló erőművek (Pécs, biomassza) 2009-ben 0,62%-ot, a
biomassza és szén vegyes tüzelésűek (Mátrai Erőmű, Oroszlány) 15,7872%-ot képviseltek. A VER-ben
71

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal: A magyar villamosenergia-rendszer (VER) statisztikai
adatai című kiadványai alapján (http://www.mekh.hu/a-magyar-villamosenergia-rendszer-ver-2014-evistatisztikai-adatai)
72
A Mátrai Erőmű teljesítményét ekkor egybeszámították, míg 2014-ben külön szerepelt a statisztikában a
kizárólag lignit illetve lignit+biomassza fűtésű blokkok teljesítménye.
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2014-ben csak biomassza és szélerőművek használtak megújuló forrást, míg a rendszerszintű
koordinációban részt nem vevő erőművek között ezen kívül víz-, naperőművek és egyéb megújuló
energiaforrások is előfordulnak. Ennek a 773 MW-nyi teljesítménynek 60%-a megújuló forrásból
származik, túlnyomó részében szélenergia (281,2 MW) éghető anyagok (biomassza, geotermikus
forrásból származó földgáz, stb. 96,2 MW). A vízenergia igen szerény, 56,7 MW, míg a napenergia
alig érzékelhető: 5,9 MW. 2009-ben arányuk az 1179,3 MW-ból még csak 21,5% volt, ennek ekkor is
jelentős része szélenergia volt (144 MW).

70. ábra: Magyarország villamos energia termelése energiaforrások szerint (2014)
Területi adatok a nem engedélyköteles megújuló alapú erőművekre (melyek a lakossági
villamosenergia-termelést is magukban foglalják) az áramszolgáltatók szerinti bontásban állnak
rendelkezésre a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai73 alapján. Mind
számukban, mind teljesítményükben igen jelentős a fejlődés 2009 és 2014 között, bár szerepük az
országos ellátásban még így is szerény. 2014-ben számuk elérte a 9000 db-ot, ami 41-szerese a 2009esnek, beépített teljesítményük a 8,6-szeresére nőve elérte a 96,6 MW-ot. Az energiaforrások ebben az
esetben a napenergia jelentős fölényét mutatják, a készülékek 98,5%-át, a beépített teljesítmény
79,7%-át adta ebben a kategóriában. A növekedés is a napenergia terén a legjelentősebb, jellemző,
hogy teljesítményben 2009-ben még mindössze 4,1% volt az aránya. A többi energiaforrás közül a
szél és biomassza hasznosítás növekedett jelentősen, de a napenergiától elmaradva. Legnagyobb
számban az elsősorban Budapestet és Pest megyét ellátó ELMÜ területén találhatóak, (2166 db, az
összes 24,6%-a 2014-ben), azonban az ország többi része is kezd felzárkózni, hiszen 2009-ben még az
ELMÜ területén volt a nem engedélyköteles erőművek 46,6%-a. Legkevesebb a főleg az Északmagyarországi régiót ellátó ÉMÁSZ területén volt (838 db, 9,3%-a az országosnak 2014-ben).
Teljesítményben viszont az E.ON Észak-Dunántúl területe vezet, 19,94 MW-tal az összes nem
engedélyköteles erőmű teljesítményének 20,6%-át adta 2014-ben, míg a legkisebb összteljesítményt
ebben az esetben is az ÉMÁSZ területe mutatta, az országos teljesítmény 9,5%-ával (9,18 MW). Az

73

http://www.mekh.hu/nem-engedelykoteles-kiseromuvek-es-haztartasi-meretu-kiseromuvek-adatai2008-2015-villamos-energia
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energiaforrásokat tekintve a napenergia 2014-re mindenhol átvette a vezetést, egyedül az E.ON ÉszakDunántúl területén jelentős még a vízienergia hasznosítása.
1.5.

Környezeti állapot, környezeti tényezők

1.5.1.

Levegőminőség, éghajlatváltozás

Magyarországon a vizsgált főbb légszennyező anyagok kibocsátása (emisszió) a korábbi évekhez
hasonlóan továbbra is csökkenő tendenciát mutat. Legnagyobb mértékben a nitrogén-oxidok
(23,1%-kal), illetve a szén-monoxid kibocsátás (17%-kal), szerényen (2-6% közötti mértékben) a kéndioxid, az illékony szerves vegyületek és szilárd anyagok kibocsátása is csökkent 2009-2013 között.
A nitrogén-oxidok (NOx), kén-oxidok (kén-dioxid és kén-trioxid: SOx), szén-monoxid (CO) és a 10
mikrométernél kisebb átmérőjű szilárd részecskék (PM10) szempontjából a legnagyobb kibocsátó az
energiatermelés és a fűtés. Kiemelkedő kibocsátási értékeket mutat például a Mátrai Erőmű, az ajkai
hőerőmű, az orosházi üveggyár, vagy a Dunai Vasmű térsége.74 A Gyöngyösi, Dunaújvárosi, Ajkai,
Orosházi és Oroszlányi járások a pontszerű kén-oxidok kibocsátásának több mint háromnegyedét
adják, ami annak is köszönhető, hogy máshol nem működik ilyen nagy anyagigényű technológia,
illetve a környezetvédelmi fejlesztéseknek köszönhetően a többi telephely (erőmű, üzem) kibocsátása
erősen visszaszorult. A nitrogén-oxidok esetében is hasonló a területi kép, néhány nagy kibocsátó adja
a szennyezés túlnyomó részét, sokszor ugyanazon üzemek, mint a kén-oxidok esetében.
Az országos üvegházgáz leltár75 alapján 2014-ben Magyarország teljes ÜHG kibocsátása 57,23
millió CO2 ekvivalens tonna volt, amely az EU2020 Stratégia energia és klímapolitikai céljaihoz
kapcsolódóan 24,6%-os csökkentést jelent az ÜHG kibocsátások 2005-ös bázis szintjéhez képest. Az
EU Emisszió-kereskedelmi Rendszerének (ETS) hatálya alá tartozó szektorok összes ÜHG
kibocsátása 2014-ben (az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség [OKTF]
adatai alapján) 20,09 millió CO2 ekvivalens, azaz a 2005-ös értéknél -23,2%-kal alacsonyabb volt,
amelyből az ETS hatálya alá tartozó létesítmények kibocsátásai 18,82 millió CO2 ekvivalens (-28,1%).
Az ETS hatálya alá nem tartozó szektorokban 2014-ben összesen 37,14 millió tonna CO2 ekvivalens
volt a kibocsátás, amely a nemzeti vállaláshoz képest (a 2005-ös bázisévhez képest legfeljebb 10
százalékos növekedés) lényegesen kedvezőbb, a 2005-ös értéknél 30,3%-kal alacsonyabb, 2009-hez
képest pedig 13%-os a csökkenés.
A légköri koncentrációt (immisszió) tekintve az ipari és energetikai eredetű szennyezések
jelentősége rendkívül lecsökkent, míg a közlekedés és nagyobb mértékben a fűtés szerepe
felértékelődött. A hagyományosan az ipari kibocsátások közé számító CO szempontjából 2009 és
2014 között a vizsgált állomások esetében egyáltalán nem volt határérték túllépés76, a SO2
szempontjából is minimális (mindössze Putnokon, Miskolcon és Dunaújvárosban fordult elő 1% alatti
mértékben. A közlekedés okozta NOx és NO2 ma az egyik legjelentősebb légszennyező, a
legforgalmasabb városi útvonalak közelében fekvő állomások esetében az átlagértékek és határérték
túllépések is rendre jóval magasabbak. Az NOx koncentráció a legtöbb állomáson inkább javuló
tendenciát mutatott, de 2014-ben ismét magasabb volt. A közúti forgalom csökkenése ellenére sem
jelentős az elmozdulás, ami a gépjárműállomány állapotának romlását, elöregedését jelzi.
A talajközeli ózon (O3) többnyire szintén a közlekedési kibocsátások eredményeként alakul ki,
azonban kevésbé egyértelműek a földrajzi különbségek ezen a téren, mint az NO x esetében. A
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Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) részét képező Levegőtisztaság-védelmi
Információs Rendszer (LAIR) adatai alapján.
75
Az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye (UNFCC) módszertana alapján évente készül.
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8812.php
76
Az automata mérőállomásokon mért éves átlag koncentrációkkal és a határérték túllépések arányának adatai
alapján. Az adatsorok folytonosságát és az egy-egy településre jellemző adatsorok kiválasztását szem előtt tartva
a 2009-2014 között működő 54 állomásból 27 került elemzésre.
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különbségek is kisebbek, és éppen a legforgalmasabb állomásoknál alacsonyak az átlagértékek és a
határérték túllépések is. Az időbeli tendencia javuló az állomások túlnyomó többségénél.
A 10 mikrométernél kisebb átmérőjű szálló porrészecskék (PM10) fő forrásai a közlekedés, főleg a
dízelmotoros járművek, és a nem megfelelően zajló égés (pl. avar égetése), valamint a fűtés. A
legmagasabb éves átlagkoncentrációkat és a legtöbb határérték túllépést a nagy közúti forgalmú,
illetve a kedvezőtlenebb légáramlású városokban találjuk. A PM10 időbeli alakulását alapvetően
csökkenő tendencia jellemzi, a száraz és meleg 2011-es év kiugró adataival, ami az időjárási tényezők
jelentőségét mutatja.
Az éghajlatváltozás hatásai jelentősen eltérhetnek az egyes régiókban, összefüggésben az
éghajlatváltozásnak való kitettségben és az alkalmazkodóképesség különbözőségével, amely a
térségek eltérő környezeti, társadalmi, kulturális és gazdasági jellemzőiből adódik. A sebezhetőbb
területek többsége Európa déli részén található, de más típusú régiók (például a hegyvidéki területek
vagy a sűrűn lakott partvidékek) ugyancsak jelentősen érintettek a tengerszint emelkedése vagy a
nyári, illetve a téli turizmustól való gazdasági függőségük miatt. E tekintetben a skandináv és nyugateurópai országok kevésbé sérülékenyek az éghajlatváltozás szempontjából. Magyarország
régióiban (a megyék szintjén) többnyire közepes vagy alacsony negatív hatás várható, az urbanizált
területek alacsonyabb arányából következően, ugyanakkor a mezőgazdaság klímaváltozás hatásai
elleni kitettsége is befolyásolja az ország térségeinek kilátásait.

71. ábra: Az éghajlatváltozástól való potenciális sebezhetőség az Európai Unióban (2011)
(Forrás: Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról, Európai Bizottság)
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Az éghajlatváltozás Magyarországot érintő hatásai főként a hőmérsékleti és csapadék adatok77
alapján ítélhetők meg. A nyári és téli középhőmérséklet lineáris trendértékei78 alapján felmelegedés
jellemző az egész országra, nyáron azonban erősebb. Területileg a keleti országrészben
markánsabb a melegedés, míg a Dunántúlon nemcsak a felmelegedés mértéke alacsonyabb, de a téli
középhőmérséklet emelkedése is arányaiban jobban elmarad a nyári középhőmérséklet változásától.
A középhőmérsékletek emelkedésével együtt a trendértékek alapján a hőségnapok számának jelentős
növekedése jellemző az ország egészében, kisebb mértékben az északkeleti országrészben. A fagyos
napok száma a téli középhőmérséklet alakulásával összhangban változott, kisebb mértékben, mint a
nyári felmelegedés vagy a hőségnapok számának növekedése, de jellemzően csökkent, csupán 20102011-ben haladta meg az állomások többségében a 30 éves átlagot (9, illetve 13 állomás). A
trendértékek is erősebb szóródást mutatnak, míg a keleti országrész erőteljesebb és egyöntetűbb
csökkenést mutatott, addig Keszthelyen és Pápán kismértékű növekedés mutatható ki.
A csapadék alakulása hazánkban a hőmérsékletnél jóval változékonyabb, kiszámíthatatlanabb. 2011ben és 2012-ben a téli félévi csapadék mennyisége lényegesen alacsonyabb volt, mint a 30 éves átlag,
ugyanakkor a többi 3 évben az állomások döntő többségénél meghaladta azt. A trendértékek alapján az
elmúlt 30 évben az ország jelentős részére a csapadék növekedése volt jellemző, hozzávetőlegesen
a Szombathely-Budapest-Miskolc vonal mentén, egyidejűleg viszont az ország többi részén (Középés Dél-Dunántúl, az Alföld középső része) csökkenés vagy nagyon kismértékű növekedés volt
tapasztalható. Figyelemreméltó Szeged és Békéscsaba magasabb téli csapadékmennyisége. A rövid
időn belüli nagy változékonyság miatt azonban az inkább csapadékosabb téli időszak nem feltétlenül
tekinthető hosszabb távon is jellemzőnek.
A nyári félévi csapadékmennyiség valamivel egyöntetűbben alakult: a 2010-es rendkívüli
csapadékokat hozó időszakot kivéve, amikor minden állomáson meghaladta a 30 éves átlagot, 1-2
állomás kivételével minden évben alacsonyabb volt az átlagnál. A 2010-es rekordméretű csapadék a
Mátra, Bükk, Bakony, Mecsek térségében meghaladta az 1300 mm-t. A trendértékek alapján az
elmúlt 30 évben az Északi-középhegység és az Alföld középső részének nyarai MiskolcKecskemét-Pécs vonalában egyértelműen csapadékosabbá váltak. Debrecen-Szeged vonalában és
a Dunántúl jelentős részén kisebb volt a növekedés, sőt Keszthely, Siófok és Budapest esetében
csökkenés volt megfigyelhető.
Az ariditási index79 trendértékei alátámasztják, hogy egyenletesen, mindenhol erősödött az
aszályosság. Az index térbeli kilengései kisebbek, mint a csapadéké: a legnagyobb növekedést az
ország déli részének állomásai, valamint Budapest, Debrecen, Miskolc és Kékestető mutatták, a
növekedéshez képest azonban a területi különbségek lényegesen kisebbek.
Az éghajlatváltozással a legtöbb előrejelzés alapján a szélsőséges csapadékintenzitású (több mint 20
mm/nap) napok száma is növekszik, azaz a kevesebb csapadék kiszámíthatatlanabb módon,
koncentráltabban érkezik. A mérési eredmények egyelőre nem jelzik egyértelműen ezt a hatást az
elmúlt 5 évre inkább a változékonyság volt megfigyelhető. Az 1984-2013 közötti trendértékek alapján
számuk növekedése a jellemző az ország nagy részén, kissé hasonlóan a nyári csapadék
alakulásához. Pécs-Szolnok-Miskolc vonalában nagyobb mértékű növekedést jelez a trend, míg
Keszthely, Siófok, Budapest esetében csökkenést vagy minimális emelkedést.

77

Adatok forrása: OMSZ.
Az adatsor időbeli változását a lineáris trenddel szemléltetjük, amelyet az adatokra - a legkisebb négyzetek
módszerének felhasználásával - legjobban illeszkedő egyenes egyenlet kiszámításával kapunk. Az egyenes
meredekségét megszorozva az adatsor hosszával kapjuk a trendértéket, ami tehát az adatsor időtartama (jelen
esetben 30 év) alatti becsült változás mértékét adja meg.
79
Ariditási index: a tenyészidőszak hőösszege/éves csapadékösszeg.
78

105

72. ábra: A 2009-2013 közötti éghajlati mutatók lineáris trendértékei az 1984-2013 közötti átlaghoz
képest
1.5.2.

Vízgazdálkodás

Magyarország esetében kiemelten fontos a felszíni és felszín alatti vizek állapota80. A felszíni vizeket
tekintve a 889 db folyóvízi víztest ökológiai állapota 3 esetben mutatkozott kiválónak, 64 esetben
jónak (folyóvizek 7,5%-a). A mérsékelten jó és gyenge kategóriába tartozik a víztestek
háromnegyede, míg a rossz kategória 12%-ot ért el, vagyis 87%-uk igényel valamilyen beavatkozást
az állapot javítása érdekében. Ezek az arányok magasabbak a 2010-es adatoknál, azonban a felmértség
akkori állapota jóval kisebb volt, így közvetlenül nem vethetők össze az arányok. A vízfolyásokra
most is jellemző, hogy a nagyobb vízfolyások állapota általában jobb, mint a kis vízhozamúaké, a
szennyeződések nagyobb fokú hígítása miatt. A domb- és síkvidéki vízfolyásokat is jobban érintik a
szennyeződések, mint a hegyvidékieket. A kis vízfolyások minden szempontból sokkal kevésbé
kiegyenlítettek, mint a nagyok, ezért érzékenyebben reagálnak a terhelésekre. A Duna a fizikai-kémiai
mutatókra valamint a fitoplankton és fitobentosz minősítési elemre jó és kiváló, a többi minősítési
elemre és összességében azonban mérsékelt ökológiai állapotú. A Tisza állapota a minősítési elemek
nagy részére kiváló vagy jó állapotú, a mérsékelt állapotot a specifikus szennyezők és veszélyes
anyagok okozzák. A legrosszabb állapotot a Kapos-Sió-Sárvíz vízrendszer mutatta, ahol a gyenge és
rossz állapotot mutató víztestek száma 60 volt a három vízgyűjtő alegység 97 víztestéből, amely
elsősorban a kedvezőtlen biológiai állapotnak köszönhető. Figyelemreméltó, hogy a 2010. október 480

A felszíni és felszín alatti vizek állapotának jellemzésére az EU Víz Keretirányelvének megfelelően 6 évente
végzett minősítés a legalkalmasabb. A VKI szerinti integrált ökológiai minősítés ugyanis magában foglal a napi
rendszeres vízminőségi méréseken túlmutató hidrológiai, ökológiai, kémiai állapotot jellemző mutatókat és
nemcsak egy-egy mérési pontra, hanem a víztest egészére értelmezhetőek. Az első ilyen minősítés 2010-ben, a
második 2015-ben készült el. A VKI szerinti minősítési folyamat többlépcsős, a végső értékelés a kémiai állapot
és az ökológiai állapot szerinti minősítés összevetésével alakul ki.
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ivörösiszap katasztrófa által érintett Torna-patak állapota nem a legrosszabb, hanem „gyenge”, míg a
Marcal állapota „mérsékelt”, azaz érzékelhető a kármentesítés és a regeneráció hatása.

73. ábra: Felszíni víztestek (folyó- és állóvizek) integrált ökológiai minőséítése a VGT2 alapján (2015)
Az állóvizek esetén a hazai vízhálózat sajátosságai miatt számos kisméretű, alig vizsgált víztesthez
csatlakozik kevés számú, de víztömegükben és jelentőségükben jóval fontosabb nagy tavunk. A kiváló
és jó kategóriába tartozik az állóvizek 11,6%-a (22db). A beavatkozást igénylő rossz/gyenge és
mérsékelt állapotú víztestek aránya 34,9% volt 2015-ben (az adathiány nagy, 51,8%). Nagy tavaink
vízminősége a rendszeres, évtizedek óta folyó vízminőségvédelmi intézkedéseknek köszönhetően jó,
csupán a Velencei-tó és a Tisza-tó integrált állapota mérsékelt. Előbbi esetében a biológiai állapot,
utóbbi esetében a kémiai állapot a rosszabb minősítés oka. A természetvédelmi védettséget élvező és
antropogén hatásoktól kevésbé érintett szikes tavaink állapota is jobb az átlagosnál, miközben a
holtágaké a fokozottabb emberi terhelés és érzékenységük miatt rosszabb.
A felszín alatti víztestek esetében a 2010-es felmérésekhez képest a kémiailag jó minősítésűek
aránya növekedett, főleg a kockázatos állapotúak számának jelentős csökkenésével. Mennyiségi
szempontból szintén emelkedett a jó minősítésűek aránya, azonban a gyenge állapotúaké még ennél
is jobban, ami rámutat arra, hogy mennyiségi szempontból további kedvezőtlen változásokra, illetve
beavatkozásokra kell felkészülni. A kémiai szennyezések szempontjából legkockázatosabbak a
sekély porózus víztestek, amelyek esetében az ország területének nagyobbik része nem tekinthető
jónak. A hegyvidéki és karsztos víztestek esetében a Dunántúli- és Északi-középhegység állapota
gyenge, ami még továbbra is feladatot jelent a vízminőségvédelem számára, hiszen ezekben a
térségekben ezek a fő ivó- és ipari vízadók. A mélyebb fekvésű, jobban elszigetelt termál és rétegvizek
állapota ebből a szempontból egyelőre kedvezőbb. Azonban az illegális és szabálytalanul végzett
kútfúrásokon át ezekkel a víztestekkel kapcsolatba kerülő, szennyezettebb talajvizek továbbra is
veszélyeztetik a kevésbé mélyen fekvő rétegvizeket.
A mennyiségi állapot alapján jól kirajzolódnak a legproblémásabb térségek, ahol hosszútávon a
vízkivételek meghaladják a természetes utánpótlódást. A felszínközeli (talajvíz) víztestek esetében
szinte a teljes Alföld és a Mezőföld, valamint a Kisalföld nagy része is gyenge minősítést kapott,
ami az időszakra egyébként jellemző rendkívül változékony csapadék-utánpótlás ellenére is jól
mutatja, hogy a száraz időszakok kisebb utánpótolódását nem tudták teljesen kompenzálni a
csapadékosabb időszakok. Az antropogén vízkivételek még most is meghaladják a hosszútávon
fenntartható mértéket, például a nem engedélyezett módon történő öntözési célú vízkivételek, a nem
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kellő állapotú, elavult tervezésű belvízelvezető csatornák megcsapoló hatása és a porózus rétegekből
történő ivóvíz célú vízkivétel hatása. Kedvezőnek nevezhető a karsztos víztestek mennyiségi
állapota, ami az 1990 előtti ipari és bányászati célú fokozott vízkitermelés szinte teljes megszűnése
után jól mutatja a vízrendszerek regenerálódását a Dunántúli-középhegységben. Ez alól kivétel a
Szabadbattyányi termálkarszt, melynek mennyiségi minősítése gyenge. A porózus, azaz rétegvizek
túlzott kitermelése miatt az Alföld nagy részén ezek a víztestek többnyire gyenge állapotúak. Mivel
utánpótlásuk igen lassú és nehezen modellezhető, ezért csak a kitermelés oldaláról érhető el érdemi
javulás helyzetükben. A porózus termálvíztestek minősítését megnehezíti az ellenőrzött vízkivétel és
a kellő számú monitoring hiánya. Mindezek ellenére a túltermelés, azaz a természetes utánpótlásnál
nagyobb mértékű vízkivétel, a nyomáscsökkenésen keresztül, elsősorban a Dél-Alfödön érhető tetten.
Az éghajlatváltozással összefüggésben a természeti katasztrófák (árvizek, tartós hőség és aszályos
időszakok, erdőtüzek, földcsuszamlások, lavinaveszély stb.) is egyre gyakoribbá válnak Európában,
ráadásul az eltérő környezeti (domborzati, éghajlati, növényzeti) és emberi hatások miatt kisebb
léptéken is kimutatható különbséggel érintenek egy-egy területet. Főleg Dél- és Délkelet-Európában
fokozódott a természeti katasztrófáknak való kitettség, különösen a tengerparti régiók esetében.
Közép-Európát, így Magyarországot a jelentős árvízveszély miatt kell megemlíteni. ÉszakEurópában és a tengerrel közvetlenül nem érintkező nyugat-európai térségekben alacsony a
katasztrófák valószínűsége a kiegyenlítettebb domborzati és klimatikus viszonyokból adódóan.
A magyarországi árvizek szempontjából, az időjárás alakulásához hasonlóan, igen szélsőséges
időszaknak tekinthető a 2009-2013 közötti. A legjelentősebb árvízi helyzetet, a 2013-as
rekordméretű dunai árvizet ugyanakkor nem a hazai időjárási viszonyok idézték elő, hanem a Duna
és az Elba vízgyűjtőjén esett rekordnagyságú csapadék, aminek következtében néhány napon belül a
Duna alsóbb szakaszain is addig nem tapasztalt magasságú árhullám vonult le (Budapesten június 9-én
tetőzött a folyó, 891 cm-es magassággal, 31 cm-el meghaladva a 2006-os rekord vízállást). Az árvíz
jól rámutatott a védekezés és beavatkozás fontosságára, amit kiemel az a tény is, hogy a 2000-es
években a dunai árhullámok kevesebb, mint 10 éven belül érnek el újabb rekordmagasságokat.
A rendkívül súlyos 2013-as árvíz ellenére a Tisza mentén volt gyakrabban szükség védekezésre81.
A védekezés költségei és a védekezési hosszak alapján is a Tisza és mellékfolyói mentén fekvő
vízügyi igazgatóságok mutatták a legmagasabb értékeket. A Dunántúlon figyelemreméltó, hogy az
Alsó-Duna vidéki igazgatóságot kevesebb védekezési feladat érintett, mint az Észak-dunántúlit, amit a
ritkább településhálózat és a szélesebb ártér magyaráz. A nyugat és dél-dunántúli térségekben
lényegesen kisebb problémát jelent az árvíz, itt a dombvidéki kisvízfolyások okozhatnak problémát
rendkívüli intenzitású csapadék esetén.
A belvizek kiterjedése és az átemelésre kerülő vízmennyiség szempontjából is az Alföld, elsősorban a
Tiszántúl a legjobban érintett. A domborzat és vízhálózat természetes okain túl ehhez hozzájárul a
korábbi árvízmentesítések, belvízszabályozás után kialakult mesterséges vízhálózat nem megfelelő
alkalmazkodása a napjainkban jelentkező szélsőséges időjárási helyzetekhez is. Problémát okoz a
rendszerváltás után létrejött elaprózódott birtokszerkezet is, aminek következtében a tulajdoni és
használati viszonyok nagyban eltérnek egymástól. A sok szereplő rendkívül heterogénné teszi a
gazdálkodási színvonalat és a termelők vízgazdálkodást érintő beavatkozásait. Ezek a változások
lényegesen módosították az érintett térségek lefolyási és összegyülekezési folyamatait. Ugyanez
hozzájárul a domb- és hegyvidéki területek fokozódó sérülékenységéhez is a felhőszakadásból
származó, lokális ún. „villámárvizekkel” szemben.

81

Az árvizekre és belvizekre vonatkozó adatok forrása a Belügyminisztérium OVF.
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74. ábra: Árvízi védekezés 2009-2013 között

75. ábra: Belvizek 2009-2014 között
Az árvíz és belvízvédelemhez kapcsolódnak jelentős vízügyi fejlesztések történtek 2009-2014 között,
főképp a VTT-hez kapcsolódva, pl. árvízi tározók.
1.5.3.

Földhasználat, hulladékgazdálkodás és természetvédelem

A földhasználatot tekintve a KSH adatai alapján az ország területének mintegy 96%-át a szántó, erdő
és gyep művelési ágak, valamint a kivett területek teszik ki. A mezőgazdasági területek az ország
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területének 57%-át foglalják el. A domborzati és talajadottságok következtében a szántóterületek
túlsúlya jellemző évtizedek óta (2014-ben az ország területének 46,6%-a, a mezőgazdasági terület
81%-a). A legjelentősebb arányt a kimagaslóan jó mezőgazdasági adottságú megyékben, az Alföld
középső és déli részén valamint a Mezőföldön éri el (Békés 70,6%, Tolna, 62,8%), míg a
legalacsonyabb arányt a legkedvezőtlenebb adottságú megyékben érte el, ahol (Nógrád 24,8%, Zala
31%), ahol az erdő meg is előzi.
Az erdők aránya a NÉBIH adatai alapján az ország területének 20,8% volt 2014-ben, 2009-hez
képest 0,29 százalékponttal nőtt. Legnagyobb az arányuk a hegyvidéki területeken, a Dunántúl
délnyugati részén, a Duna-Tisza közi homokhátságon és a Nyírségben. A legerdősültebb járások a
Pétervásárai, Szobi, Bélapátfalvai, Szentgotthárdi, Bátonyterenyei, Ózdi, Sátoraljaújhelyi járás,
erdősültségük meghaladja az 50%-ot. A legkisebb erdősültségű járások az Orosházi, Gyomaendrődi,
Szarvasi, Mezőtúri járások összefüggő területe, kevesebb, mint 3% aránnyal. Az erdőterületek
országosan és a járások túlnyomó részében nőnek. Harminckilenc járásban csökkent az erdősültség
2009 és 2014 között. Sem a növekedés, sem a csökkenés nem mutat határozott térszerkezetet,
csökkenés a Kisalföldön, Csongrád és Békés megyében, valamint a Dél-Dunántúlon jellemzőbb,
magasabb növekedés a Záhonyi, Nyíradonyi és Zirci járásokban volt.
A művelés alól kivett területek82 20,6%-ot tesznek ki. Leggyakrabban a szántóként való
hasznosításra alkalmatlan, gyepként használt területeket vonják ki a művelés alól.

76. ábra: Földhasználat változása (2010-2014)
A mezőgazdasági területek döntő többségét a KSH adatai alapján a szántó teszi ki, minden megyében
70% feletti az aránya a mezőgazdasági terültekből, Békésben pedig 91,2%. A gyepterületek a
mezőgazdasági terület második legnagyobb területei 14,2%-kal, az összterületnek pedig 8,2%-át
foglalják el. Az összterülethez képest legmagasabb arányukat az erre éghajlati és talajadottságai miatt
predesztinált Alföldön találjuk, például Hajdú-Biharban 17,9%, Bács-Kiskunban 12,3%.
A gyümölcsös aránya (1,7% a mezőgazdasági területekből) összefügg a gyümölcsfeldolgozó ipar
jelenlétével, ennek köszönhetően jelentős Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (8,2%), jelentős még
Pest, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben, 2-3% körüli aránnyal. A szőlők és a
82

Adatok forrása: KSH

110

konyhakertek egyaránt a mezőgazdasági terület 1,5%-át adják. Míg a konyhakertek a legnagyobb
arányt Nógrád és Pest megyében (3,2%) teszik ki a mezőgazdasági területből, addig a szőlőterületek
elhelyezkedése a természeti adottságokat követi, és borvidékeinkhez kapcsolódik (Heves 6%, BácsKiskun 4,3%).
A földhasználat változásában 2010 83-től a fő tendencia az erdőterületek arányának (16 megyében és
Budapesten), valamint a szántók arányának növekedése. Ezek a változások azonban rendkívül
kismértékűek, a szántók arányának változása mindössze 0,1 százalékpont volt. A mezőgazdasági
területek aránya lényegében változatlan maradt. A művelés alól kivett területek korábbi
növekedéséhez képest a 2010-2014 közötti változás ellentmondásos, országosan 0,32
százalékponttal csökkent aránya, de hat megyében nőtt. Korábban a gyepterületek jelentős csökkenése
együtt járt az állatállomány csökkenésével, az utóbbi évek növekedésének hatása viszont még egyelőre
nem egyértelmű, bár a megyék mintegy felében, ha csekély (1 százalékpont alatti) mértékben is, de
nőtt az arányuk. Rendkívül kis arányuk miatt a szőlők és halastavak változása alig kimutatható, de
figyelemreméltó, hogy a megyék mintegy felében enyhén növekedett ebben az időszakban. A
földhasználat alakulásában a hosszabb ideje tartó folyamatok, mint a szántók és gyepek művelés alól
kivonása a településterület és infrastruktúra, iparterület fejlesztések miatt, a munkaigényes
mezőgazdasági ágak (szőlő, konyhakert, gyümölcsös) lassú felhagyása 2010-2014 között kevésbé
érzékelhetők. A szántók enyhe növekedése a nagyüzemi gazdálkodás megerősödését jelezheti, a
kivont területek növekedésének megállása mögött a beruházások gazdasági válság miatti csökkenése,
a települések fejlesztésének lassulása állhat, amit az építőipar ebben az időszakban mutatott
visszaesése is jelez.
A talajok állapotát a mezőgazdasági használattal és a talaj ökoszisztéma szolgáltatásaival
összefüggésben a trágyázott területek mezőgazdasági területhez viszonyított aránya84 jellemzi,
amely a jelentősebb szántóterülettel bíró megyékben magas. A tápanyag-utánpótlást ma túlnyomórészt
műtrágyával oldják meg a gazdálkodók, így a talajok szerkezetére és állapotára kedvezőbb hatású
szervestrágyázott terület igen szerény, megyei szinten a 10%-ot sem éri el, országosan pedig 4,7%
volt 2014-ben, ami 2009-hez képest még csökkent is, 1,6 százalékponttal. Ezzel szemben a
műtrágyázott területek aránya dinamikusan nőtt, mindössze Baranya és Hajdú-Bihar megyében volt 5
százalékpontot sem elérő csökkenés, míg 11 megyében az országos átlagot (9,9 százalékpont)
meghaladó arányban nőtt. A műtrágyázás elterjedtsége jóval nagyobb, a szervestrágyázott alapterület
13-szorosa volt országos szinten és Jász-Nagykun-Szolnok, Heves valamint Fejér megyékben a 20szorosát is meghaladta. Legjelentősebb arányát a mezőgazdasági területből a Dél-Dunántúlon és Békés
megyében éri el. Az egy hektárra jutó trágya mennyisége mind a szerves (8,08%), mind a műtrágya
esetében nőtt (5,4%). Míg a szervestrágya mennyisége inkább az alföldi megyékben és a Dunántúl
keleti részén magas, a műtrágya esetében határozott Ny-K irányú lejtő figyelhető meg.
A hulladékgazdálkodás85 terén a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya a KSH
adatai alapján 201286-ben 90,85% volt, ami 1,4 százalékponttal kevesebb, mint 2010-ben, valószínűleg
a bevont lakások számának felülvizsgálata miatt. A legjelentősebb elmaradás a Dél-Alföld tanyás
településszerkezetű térségeiben tapasztalható (pl. a kisteleki járásban 58,67%, ami a legalacsonyabb
volt az országban). 48 településen nem érte el az 50%-ot a mutató, többnyire aprófalvas vagy tanyás
településszerkezetű térségekben. A bevont lakások arányának területi megoszlása ezen túlmenően
kevéssé követi a térszerkezeti adottságokat. Az ország túlnyomó részében kielégítőnek nevezhető a
83

A földhasználati statisztikában az adatok pontosítása miatt a 2010 előtti adatokkal való összevetés nem
releváns.
84
Mezőgazdasági terület: szántó, konyhakert, gyümölcsös, szőlő és gyep művelési ágak összterülete.
85
A hulladékgazdálkodás szervezetrendszerben jelentős átalakulások történtek 2009 óta. A korábbi időszak
adatai mind a hulladék mennyiségét, mind a hulladékgyűjtési szolgáltatásokat illetően számos szolgáltatónál
felülvizsgálatra kerültek, emiatt a korábbi időszak statisztikai adataival nem vethetők össze közvetlenül az esetek
jelentős részében. A mutatók vizsgálata így a 2010-2014 közötti időszakra szorítkozik, amely adatainak
koherenciája kielégítő.
86
A mérési bizonytalanságok és a teljes körű szolgáltatás jogszabályi kötelezettsége miatt 2012-től nem méri a
KSH
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szolgáltatás elérhetősége, hiszen 152 járásban 80% feletti a mutató, és a települések 45%-ában
meghaladja a 90%-ot.

77. ábra: Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya (2012) és változása (2009-2012)
A közszolgáltatás keretében87 elszállított települési hulladék mennyisége a korábbi évek
tendenciájával összhangban ebben az időszakban is tovább csökkent. Az egy főre jutó
közszolgáltatás keretében elszállított települési hulladék88 mennyiségének országos átlaga 2010hez képest 15%-os csökkenéssel 2014-ben 287,9 kg volt. A csökkenés több okra is visszavezethető,
melyek közül megemlítendő a házi komposztálás elterjedése, a fogyasztási szerkezet változása vagy a
csomagolási anyagok tömegének csökkentése (pl. a PET palackok átlagos súlya az elmúlt évben közel
harmadával csökkent, elsősorban gazdasági és technológiai okok miatt), Figyelemreméltó viszont,
hogy 2014-ben az előző évhez képest már szerény, 1,9%-os növekedés tapasztalható, a korábbi évek
folyamatos csökkenésével szemben. Területi különbségei kevéssé markánsak, a legnagyobb értékek
sem érik el az országos átlag kétszeresét, a legkisebbek pedig éppen a felét. A legtöbbet termelő
térségek közül említést érdemel a Balaton térsége (az 5 legtöbb hulladékot termelő járásból 4 itt
található), ahol feltehetően az idegenforgalom növeli jelentősen a keletkező hulladék mennyiségét.
Kiemelkedő még néhány nagyváros térsége is. A legkevesebb települési hulladékot termelő járások
zöme a keleti országrészben található, főleg Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A
legjelentősebb csökkenés a fejlettebb térségekben figyelhető meg, ami mögött többek között a
fogyasztási szerkezet változása, és a kevesebb vagy környezettudatosabb fogyasztás is áll.
A KSH adatai alapján a begyűjtött összes települési hulladékból egyre nagyobb a szelektíven
gyűjtött hulladék aránya, 2014-ben elérte a 11,6%-ot, ami 3,8 százalékpontnyi javulás 2010-hez
képest. A növekedéshez a környezettudatosság terjedése mellett a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés 2012-ben kezdődött elterjedése is jelentősen hozzájárult. A gyűjtőszigetes gyűjtés
ebben az időszakban már elterjedt az ország egészén, azonban használatuk a gyűjtés bevezetésének
idejétől, a felvilágosító kampányok hatékonyságának mértékétől függően jelentősen eltér az ország
egyes térségeiben. Jellemzően inkább a Dunántúlon és a nagyobb városokban magasabb a
szelektív gyűjtés aránya, a Téti, Siófoki, Csongrádi, Pannonhalmi és Gyulai járásokban meghaladja a
87
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A közszolgáltatók által az OSAP-ban jelentett hulladékmennyiség.
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30%-ot. Különösen alacsony viszont Észak-Magyarországon és az észak-alföldi megyékben, ahol a
járások túlnyomó részében 5% alatti.

78. ábra: Közszolgáltatás keretében szelektíven gyűjtött települési hulladék (2014) és változása (20102014)
A települési hulladék feldolgozása89 terén a 2010-es években is, hasonlóan a hulladékgyűjtéshez, a
korábbi évek tendenciái érvényesültek, tovább nőtt az anyagában hasznosítás aránya és ezzel
párhuzamosan csökkent a lerakásra kerülő hulladéké. Az anyagában hasznosított települési
hulladék arányának 31,2%-os 2014-es értéke 11,7 százalékpontos növekedés eredménye 2010-hez
képest. A kezelt települési hulladék 58,9%-a került még 2014-ben is lerakásra, ami ugyan kevesebb,
mint 2010-ben (70,4%) de még mindig nagyon magas érték. A lerakott hulladék abszolút
mennyisége viszont 23,2%-kal csökkent országosan.
A hasznosítási módok közül a komposztálás 2014-ben az összes kezelt települési hulladék 6,4%-át
tette ki, ami az egyik legalacsonyabb a kezelési módok megoszlását tekintve. Megjegyzendő azonban,
hogy a házi komposztálás mennyiségéről a HIR-ben nincsen adatgyűjtés, így a valós mennyiség
lényegesen magasabb lehet. Mivel a begyűjtött hulladékban továbbra is cél a komposztálható anyagok
arányának csökkentése, ezért a jövőben sem várható ezen arány jelentős növekedése. Az anyagában
hasznosított települési hulladék exportjának jelentősége szintén szerény, országosan mindössze 3%
és 2010-hez képest csökkent is, 4,9 százalékponttal. Az égetéssel történő hulladékhasznosítás
tekintetében a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű Magyarország egyetlen kommunális hulladéktüzelésű
erőműve, amely az összes települési hulladék 9-10%-át hasznosítja.

89

A hulladékhasznosítás bemutatása a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR) települési hulladékra
vonatkozó adatain alapul.
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79. ábra: Települési hulladék feldolgozási arányai (2010-2014)
A veszélyes hulladékok feldolgozása, illetve ártalmatlanítása erősen kötődik a gazdasági, ipari
tevékenységhez és időbeli változása sem olyan egységes. A Közép-dunántúli és a Középmagyarországi régió erős iparuknak és vegyiparuknak köszönhetően együttesen az összes hazai
veszélyes hulladék mintegy 60%-át termelik, és mintegy fele itt kerül feldolgozásra is. Az
anyagában hasznosítás 2014-ben ezen hulladéktípusnál valamivel nagyobb mértékű, mint a
települési hulladék esetében (34,8%).
A környezetbiztonság tekintetében a veszélyes üzemek száma 2009 és 2014 között a
Belügyminisztérium OKF adatai alapján jelentősen nőtt. Az alsó küszöbértékű üzemek száma 50%kal, míg a felső küszöbértékű üzemek száma kétharmadával nőtt, így elérte a 105 darabot. A felső
küszöbértékű, nagyobb kockázatot jelentő üzemek továbbra is az egykori vegyipari központokban,
különösen Budapesten, a közép-dunántúli megyékben, valamint a borsodi iparvidéken, illetve a
szegedi és debreceni járásokban összpontosulnak, a növekedés is főként e térségeket érinti, megtartva
ennek korábbi évtizedekben kialakult térszerkezetét. Az alsó küszöbértékű üzemek elterjedése
diverzifikáltabb, a főváros mellett az Alföld jelentős részén, Miskolc környékén és a Dunántúl keleti
részén, valamint Fejér és Tolna megyékben is számos ilyen üzem található. Ezen üzemek esetében is
megfigyelhető egy enyhe területi koncentrálódás, miközben 7 járásból eltűntek, addig 5 olyan járásban
jelentek meg, ahol korábban nem voltak  utóbbiak mind Pest és Komárom-Esztergom megyében.
A kármentesítések90 az ország jelentős részét érintették 2014-ben, a korábbi nehézipari térségek
mellett számos vidéki térséget is, például Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Baranya
megyéket. Ezekben a térségekben az ipari, kisipari, bányászati tevékenységek mellett a mezőgazdasági
telepek, és a veszélyes anyagokkal dolgozó vállalkozások telephelyeinek kármentesítése is
folytatódott.
Magyarországon a természetvédelem az 1990-es évek gazdasági struktúraváltásnak köszönhetően
lehetővé vált a védett területek kiterjedésének jelentős növelése. A 2000-es évekre a jelentős
természeti értékek védelem alá kerültek, ugyanakkor a nagy helyigényű infrastrukturális beruházások
és a szuburbanizáció ismét fokozták a természeti területek beépítését, terhelését. A védetté
nyilvánítások ennek eredményeként az elmúlt évtizedben ezért inkább a korábban kialakult
rendszer kiegészítését, továbbfejlesztését szolgálták, jelentős növekedés nélkül. A védelem alá
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Felszín alatti vizek és a földtani közegek környezetvédelmi nyilvántartási rendszerének Kármentesítési
információs alrendszere (FAVI–KÁRINFO) adatai alapján.
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helyezést korlátozó tényezők között az utóbbi években az infrastruktúrafejlesztések és mezőgazdasági
termelés növekedése is szerepet játszott, szűkítve a védelem céljára bevonható területek kiterjedését.
Mindennek eredményeként a 2009-2015-ös időszakban az országos jelentőségű egyedi jogszabállyal
védett természetvédelmi területek kiterjedése tovább nőtt, azonban csak néhány térségben és
viszonylag szerény mértékben. A nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek az
FM adatai alapján 848 716 hektárt tettek ki 2014 végén, az ország területének 9,12%-át. 2009-hez
képest ez 0,26%-nyi területnövekedést jelent, illetve 0,02 százalékpontot a területarányban. 2009 és
2015 között 12 új természetvédelmi terület és 2 új tájvédelmi körzet jött létre. A természetvédelmi
területek legnagyobb területarányukat az Északi-középhegység, Közép-Tisza-vidék és a Hortobágy
területén, valamint a Balaton-felvidéken és az Alpokalján mutatják. 63 járásban haladja meg az arány
az országos átlagot, a Szobi, Szentendrei és Szentgotthárdi járásokban pedig az 50%-ot. A változások
leginkább az Alföld déli részét, a főváros tágabb környezetét, a Mátra, Bükk, Zempléni-hegység
térségét és Sopron környékét érintették.

80. ábra: Országos jelentőségű egyedi jogszabállyal védett természetvédelmi területek (2015) és
változásuk (2009-2015)
A természetvédelem európai hálózatát adják a Natura 2000 területek91, az EU védelemre javasolt
területének már több mint 15%-a tartozik a hálózathoz. A kevésbé urbanizált, összefüggő természetes
felszínborítással rendelkező régiók esetében magasabb a Natura 2000 területek aránya.
Magyarországon európai összehasonlításban viszonylag magas a kijelölt területek aránya: BorsodAbaúj-Zemplén, Heves és Hajdú-Bihar megye szinte összefüggő övezetet alkot a kelet-szlovákiai
természetvédelmi területekkel, lehetőséget adva a határokon átnyúló közös természetvédelmi
fellépésekre.

91

A Natura 2000 területek a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok összefüggő európai ökológiai
hálózatának részei, amelyekre az Európai Unió 1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelve, és az 1992-ben
elfogadott élőhelyvédelmi irányelve végrehajtása vonatkozik. A területek Magyarországon első alkalommal
2004-ben lettek kijelölve, majd a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosította, bővítette a területeket.
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81. ábra: Natura 2000 területek az Európai Unióban
(Forrás: Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról)

Magyarországon a Natura 2000 területek földrajzi eloszlása sokban követi a védett területekét, és
jelentős is a területi átfedés közöttük. A legjelentősebb arányt a középhegységek, az Alpokalja és a
Hortobágy/ Hajdú-Bihar megye területén mutatják. A Natura 2000 területek összes kiterjedése az FM
adatai alapján a 2010-es módosítások óta mintegy 1 994 ezer ha, az ország területének 21,44%-a, míg
a 2004-es kijelölés alapján 1 967 ezer hektár, azaz 1,35%-kal kevesebb volt. A kismértékű változás is
jelzi, hogy inkább a korábbi lehatárolás felülvizsgálatáról volt szó, a területek túlnyomó része alig
változott. Mindössze 20 járásban változott 10%-ot meghaladóan a Natura 2000 területek kiterjedése,
területi arányuk változása pedig mindössze a Veszprémi, Hajdúhadházi és Várpalotai járásokban
haladta meg az 5 százalékpontot.
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82. ábra: Natura 2000 területek 2014-ben és változásuk 2004-hez képest
1.6.

A területfejlesztési politika beavatkozási térségeinek gazdaság és társadalmi
folyamatai

Az OFTK kijelöli azokat a térségeket és térségtípusokat, amelyek sajátos fejlesztési szükségleteik
alapján a területfejlesztési politika beavatkozásainak fókuszában állnak, a Tftv. pedig két
területfejlesztési szempontból kiemelt térséget (Balaton és Tokaj térsége) nevesít. A területfejlesztési
célok és beavatkozások ez alapján egyaránt irányulnak az európai léptékben is versenyképes régiók
és városok fejlesztésére, például a főváros és térségének erősítésére, és a kevésbé fejlett térségek, pl.
a kedvezményezett térségek gazdasági-társadalmi fejlesztésére, fenntartható fejlődésük feltételeinek
biztosítására. A fejezet a területfejlesztés szempontjából a járási, megyei, regionális jellemzőkön túl
külön jelentőséggel bíró térségek gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatait tekinti át, az OFTKban meghatározott területfejlesztési célok tükrében.
1.6.1.

Budapest és térsége, Közép-magyarországi régió92

A gazdasági és társadalmi mutatók 2009-2014 között is a főváros és térsége kiemelkedő súlyát és
szerepét mutatják, amely a legtöbb tényező tekintetében erősödik. Budapest Magyarország
legjelentősebb városa, gazdasági, szellemi, közszolgáltatási és közigazgatási központ, mely 525 km2
területével az ország területéből 0,6%-kal részesedik. Ehhez képest 2014-ben a népességből 17,8%-ot,
a személyi jövedelemadó befizetésekből 23%-ot, az épített lakásokból 24%-ot, a K+F ráfordításokból
59,9%-ot, a felsőfokú alap- és mesterképzésen résztvevőkből 52,8%-ot képviselt. Vándorlási
egyenlege pozitív.
A főváros Pest megyével együtt alkotja a Közép-magyarországi régiót, mely az uniós fejlettségi
besorolás alapján a 2014-2020 közötti uniós programozási időszakban egyedüliként tartozik a
fejlettebb régiók kategóriájába. Pest megye fővároson kívüli része további 6390 km2, amellyel
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A térségre vonatkozó adatok forrása a TeIR (KSH-TSTAR) és a KSH. Eltérés esetén a forrás külön jelölve.
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hazánk harmadik legnagyobb megyéje. Pest megye fejlődése szorosan kapcsolódik a főváros
fejlődéséhez, amely a főváros közvetlen vonzáskörzetébe tartozó részeinek kiemelkedő fejlődését
eredményezi, különösen a fővárostól nyugatra és északra fekvő települések gazdasági-társadalmi
potenciálja kiemelkedő, a fővárossal együtt ez a térség az ország legfejlettebb területe. A fővárostól
távolabb lévő Pest megyei települések helyzete ugyanakkor kevésbé kedvezően alakul.
A fővárosi agglomerációt (budapesti metropolisz térség) Budapesttel együtt 81 település alkotja, az
agglomerációs övezet területe 2013 km2 (Budapesttel együtt 2538 km2). Ennél kiterjedtebb területet
jelent Budapest funkcionális vonzáskörzete, mely alapján a főváros nagyvárosi térsége az
agglomeráció törvénybe rögzített határain túlnyúlik, szomszédos megyei településeket is magában
foglalva.93

83. ábra: A Közép-magyarországi régió és a budapesti agglomeráció (2014)
A 2009 és 2014 közötti időszakban az országos trendtől eltérően Közép-Magyarországon, ezen belül
Budapesten (több mint 36 ezer fős növekedés 1 757 618 főre) és Pest megye budapesti
agglomerációhoz tartozó településein (1,2%-os növekedés 817431 főre) nőtt a lakónépesség. Az
agglomerációs gyűrű települései azonban nem mutatnak egységes képet, a települések csaknem
felében (36) csökkent a lakónépesség, és egész területét tekintve Pest megyében is csökkenés történt
(3765 fővel, 0,3 %-kal), 2014 végén 1 226 115 fő volt a megye lakónépessége. A természetes fogyás
Pest megye és Budapest esetében 2014-ben az országos átlag (3,5‰) alatt maradt (Budapesten 2,7‰,
Pest megyében 1,5‰). Az agglomerációs övezetet 2009 és 2011 között természetes szaporodás
jellemezte, ezt követően azonban fogyás.
A természetes népességfogyást azonban ellensúlyozta a fővárosba és térségébe irányuló
vándorlás. A régió belföldi vándorlási egyenlege a vizsgált időszak valamennyi évében pozitív, 2009
és 2014 között azonban 2,3 ezrelékpontos csökkenés mérhető, a 2014-es vándorlási egyenleg 5,7‰.
Budapest vándorlási egyenlege kiegyensúlyozottabb, a vizsgált időszak kezdeti (6,2‰) és záró éve
között (5,8‰) 0,4 ezrelékpont a csökkenés. Pest megye esetében a vándorlási egyenleg 2009-ben 10‰
feletti volt (10,3‰), míg 2014-re a mutató közel a felére (5,4‰) esett vissza. Az agglomerációs
övezetben a belföldi vándorlási egyenleg 2009 és 2013 között folyamatosan csökkent (15,2‰-ről
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Forrás: KSH. Definíció az 1.3.1 Népesség fejezetben.
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5,9‰-re), azonban 2014-ben jelentős növekedés következett és a mutató meghaladta a 2011-es szintet
is (2014-ben 8,8‰). A vándorlási egyenleg 9 agglomerációs településen volt negatív 2014-ben.
Továbbra is jellemző trend a régión belül a fővárosi lakosság agglomerációba történő kiköltözése.
A bruttó hozzáadott érték94 Budapest kimagasló szerepét mutatja. Az egy főre jutó BHÉ a
fővárosban (6261 ezer Ft/fő) háromszorosa volt az országos átlagnak (2003 ezer Ft/fő) 2013-ban,
míg Pest megye mutatója (2534 ezer Ft/fő) csekélyebb mértékben, 26%-kal haladta meg az országos
átlagot. Az agglomerációs gyűrű településeinek egy főre jutó mutatója (1892 ezer Ft/fő) elmarad Pest
megyétől. A vizsgált időszakban Budapest teljesítménye 9,5%-ot javult, amely nem sokkal marad el az
országos átlagtól (10,7%), míg az agglomerációs övezetben 6 %-os, Pest megyében 9,8%-os
visszaesés mutatható ki.
Területi folyamatok a területfejlesztési célok tükrében:
A Közép-magyarországi régió jellemző területi folyamata a főváros-térségi területi koncentráció
erősödése, a gazdasági teljesítmény, működő vállalkozások, foglalkoztatás, magasabb iskolai
végzettségű lakosság Budapestre és közvetlen térségébe koncentrálódása. Európai viszonylatban e
folyamat pozitív, mert az ország fővárosi régióját nemzetközileg jelentős központtá teszi, belföldi
viszonylatban azonban ellentmondásos, mert a meglévő (főváros-központú) térszerkezetet
konzerválja, sőt erősíti. Pest megye Budapesthez való viszonyát ugyancsak kettősség jellemzi,
egyfelől rendkívül erős, közvetlen gazdasági és munkaerőpiaci kapcsolatok fűzik a fővároshoz,
másfelől saját gazdasági teljesítménye lényegesen elmarad a fővárosétól, a fővárostól távolabb eső
települései pedig negatív tendenciát mutatnak. Fentieket az OFTK főváros-térségre meghatározott
területi céljai szerint az alábbi adatok támasztják alá:
Budapest nemzetközi gazdaságszervező szerepe, tudásorientált és high-tech iparágak erősítése
A GDP 2014-ben Budapesten (11.982 milliárd forint) az országos összesen (32.180 milliárd
forint) 37%-át tette ki. Az egy főre jutó GDP (6842 ezer forint/fő) pedig meghaladta az országos
átlag (3262 ezer forint/fő) kétszeresét (210%). Pest megye (Budapest nélkül) (3373 milliárd
forint GDP, 2757 ezer Ft egy főre jutó GDP) az egy főre jutó GDP-t tekintve a rangsor 6. helyét
foglalta el, az országos átlag 84,5%-ával. A mutató értéke 2009 és 2014 között országos szinten
24,5%-kal emelkedett. Pest megye ehhez közeli (24,2%), míg Budapest az országban az egyik
legalacsonyabb (15,1%) növekedési eredményt érte el. A jelentősnek mondható emelkedés ellenére
Pest megye 2009-ben a vásárlóerő-paritáson számolt egy főre jutó GDP érték alapján az 5. legerősebb
megyének számított, 2014-re azonban Vas megye megelőzte.
A GDP arányában mért K+F ráfordítás alapján Budapest az ország kutatás-fejlesztési
központjának tekinthető. A mutató értéke a fővárosban 2009 és 2013 között 0,32 százalékponttal nőtt
és eléri a GDP összegének 2,15 százalékát, az országos átlagot hozzávetőlegesen 0,7 százalékponttal
haladja meg. Pest megyében a GDP arányos K+F ráfordítás 0,07 százalékponttal növekedett a
vizsgálati időszakban, de 2013-ban is országos átlag alatti (0,5%), amely a megyei összevetésben
Somogy (0,53%) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (0,49%) közé ékelődve az 5. leggyengébb
eredmény. A mutató alapján szembetűnő a kutatás-fejlesztési potenciál fővárosi koncentrációja és az
ennek megfelelő anyagi ráfordítás aránya, a főváros Pest megyével szembeni közvetlen elszívó ereje.
A high-tech vállalkozásokban foglalkoztatottak95 aránya a Közép-magyarországi régióban a
legmagasabb (8,6%). A működő vállalkozások 1000 lakosra jutó száma az országos trendhez
hasonlóan regionális, fővárosi és Pest megyei szinten is csökkent 2009 és 2013 között, a változás
mértéke a főváros esetében (15 darab) meghaladta az országos átlagot (13 darab), a régió (12,4 darab),
a megye (9,1 darab) és az agglomerációs övezet (12 darab) viszonylatában elmaradt attól. Ennek
ellenére 2013-ban a működő vállalkozások fajlagos mutatója továbbra is jóval országos átlag
(58,6 darab) feletti. Budapesten az országos átlaghoz viszonyítva 161%-os, Pest megyében 106,9%-
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os, az agglomerációs övezetben 122%-os az arány. Az arányszámokból kitűnik, hogy Pest megye
országos átlag feletti eredménye a főváros közeli településeknek köszönhető. A megye agglomeráción
kívüli részén a vállalkozások száma jelentősen elmarad a metropolisz térségétől.
Magyarország a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 1000 lakosra jutó számának képzési hely
szerinti viszonyszáma alapján is fővárosközpontú. A demográfiai folyamatok következtében
(csökkent a felsőoktatásban érdekelt korcsoport aránya a teljes lakosságon belül) a viszonyszám
országosan (5,9 fő, 15,9%) és a közép-magyarországi területi szinteken egyaránt csökkent 2009 és
2014 között. A legjelentősebb visszaesés az agglomerációs térségben (6,6 fő és 39%) mérhető, de a
folyamat Pest megyében (4,2 fő, 37,1%) is hasonló arányú. Budapesten a változás mértéke meghaladja
(4,75 fő), aránya (5,16%) ellenben nem éri el az országos átlagot. Budapest eredménye (87,3 fő) 2014ben az országos átlagnál (31,1 fő) 281%-kal volt magasabb. Az agglomerációs települések (10,25 fő)
az országos átlag harmadát, Pest megye (7,15 fő) mindössze 23%-át érte el.
Budapest nemzetközi turisztikai és kulturális jelentőségű funkcióinak erősítése
Budapesten a múzeumi kiállítások száma 2014-ben meghaladta a 800-at (807 darab), amely az
országos adat 17,9%-át adta. A múzeumi látogatók száma 2014-ben csaknem elérte a 3,5 millió főt
(3 478 256 fő), az országos látogatottsághoz 36,4%-kal járult hozzá.
A kereskedelmi szállásférőhelyek 1000 lakosra jutó száma 2009 és 2014 között az országos
változásokhoz hasonlóan emelkedést mutat. A változás mértéke a fővárosban (3,6 darab) és Pest
megyében (3 darab) nem éri el ugyan az országos szintet (7,45 db), de a változás aránya Pest
megyében közel 41%-os emelkedést mutat (az agglomerációs gyűrű településein 42,3%), amely
jelentősen meghaladja az országos átlagot (24,7%). A növekedési arány a fővárosban a 14,6%-ot
közelíti. A viszonyszám 2014-es értékei alapján a főváros (28,6 darab, az országos átlag 76,3%-a)
közelíti leginkább az országos átlagot (37,5 darab). Pest megye (10,47 darab, az országos átlag 27,9%a) és az agglomerációs övezet településeinek együttese (10,5 darab, az országos átlag 27,8%-a) a
jelentősebb növekedési ütem ellenére is elmarad ettől.
A kereskedelmi szállásférőhelyek bővülésével párhuzamosan a kereskedelmi szálláshelyeken 1000
lakosra jutó külföldi vendégek száma is növekedést mutat, mértéke meghaladja a szállásférőhelyek
bővülésének ütemét. A vizsgált időszakban Budapest szerepe kiemelkedő országos szinten. A
fővárosban 2009 és 2014 között 582 fővel, a kiindulási értékhez képest (1148,57 fő) közel 50,6%-kal
nőtt a külföldi vendégek száma (2014-ben 1730,1 fő). Pest megye (43,5%, 32 fős növekedés) és külön
az agglomerációs övezet (40,4%, 40,4 fős növekedés) eredménye kis mértékben elmaradt az országos
növekedési aránytól (45,3%, 146,0 fős növekedés). A főváros viszonyszáma 2014-ben elérte az 1730
főt, amely az országos átlagérték (468 fő) közel 369%-a. Pest megye ezzel szemben az országos átlag
22,3%-át (közel 104,5 fő), míg az agglomerációs övezet 30,9%-át (144,8 fő) éri el.
A külföldiek által a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött 1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma a
vizsgált időszakban hasonlóan változott, mint a külföldi vendégek számára vonatkozó viszonyszám.
Ebben a mutatóban is a főváros érte el a legnagyobb mértékű (1315,3 darab) és arányú (46,9%)
növekedést, de a 2009-es kiindulási évhez viszonyított növekedés aránya 2,5 százalékponttal Pest
megyében (38,6%) is meghaladta az országos átlagot (36,1%). 2014-ben a mutató országos átlaga
1251,8 darab volt, amelyet Budapest számottevően, 396 százalékkal (4119,7 darab) haladt meg. Pest
megye (189,2 darab) ezzel szemben az országos átlag 16%-át érte el.
A fővárosi légi személyforgalom alakulása a külföldi vendégek, turisták Budapestre érkezéséhez és
távozásához (emellett természetesen a magyar utazók aktivitásához is) kötődik. A Budapest Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtér személyforgalma 2009 és 2014 között 13,1%-os növekedést (1060594
fő) mutat. A 2014-ben mért személyforgalom (9155961 fő) a hazai érték 97,75%-ának felel meg.
Infrastrukturális és szolgáltatási fejlesztések, közlekedési modernizáció
A személygépkocsik 1000 főre jutó üzemeltető lakhelye szerinti viszonyszáma alapján a vizsgált
időszakban országosan 4,8%-os (14,4 darab) növekedés mutatható ki. Közép-Magyarországon Pest
megyében (21,5 darab, 6,26%) és az agglomerációs településeken (23,8 darab, 6,45%) az országos
átlagot is meghaladta a bővülés üteme, Budapesten azonban csökkent (6 darabos és 1,77%-os
csökkenés) a mutató értéke a vizsgált időszakban. A személygépkocsi-ellátottság 2014-ben
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mindhárom területi egység vonatkozásában meghaladta az országos átlagot (315,3 darab), Budapest
(332,1 darab, az országos átlag 105,3%-a) a csökkenő tendenciának megfelelően kevésbé ellátott, mint
Pest megye (364,4 darab, az országos átlag 115,6%-a). A legmagasabb mutatóval (elsősorban a
kedvező jövedelmi helyzetben lévő lakosság és a napi ingázás biztosítása következtében) a fővárosi
agglomerációs gyűrű települései rendelkeznek (392,6 darab, az országos átlag 124%-a).
Az országos közúthálózat az országban a nyugat-dunántúli megyék mellett Pest megyében a
legsűrűbb, míg Budapesten a legritkább. Az 1000 főre jutó autóbusz állomány 2014-ben országosan
Pest megyében érte el a legalacsonyabb (1,2) értéket, de a járművek átlagos életkora (12 év) itt a
legkedvezőbb. A főváros környéki közúti közlekedés minőségét nagymértékben javította, hogy a
vizsgált időszakban az M0-s körgyűrű fejlesztése tovább folytatódott. A Déli szektor II. ütemének
kiépítése a forgalom bővüléséhez köthető sűrű balesetek következtében továbbra is kiemelten fontos.
A vasúti közlekedés területén több jelentős fejlesztésre került sor a vizsgált időszakban. A Kelenföld
– Tárnok szakaszon megtörtént a második vágány kiépítése és a meglévő vágány átépítése. BudapestAquincum és Pilisvörösvár között új, kétvágányú vasúti pálya épült P+R parkolókkal és
kerékpártárolókkal. A váci vasútállomás fejlesztése során átépült az állomás vágányhálózata és
parkolók, kerékpáros-gyalogos aluljáró építésére is sor került.
Budapest és az agglomerációs települések élhetősége szempontjából a fővárosi közösségi közlekedés
fejlesztése az egyik legfontosabb elem. A 2009-2014 közötti időszakban került sor a budapesti M4-es
metróvonal átadására a Kelenföld vasútállomás és a Keleti pályaudvar között. 2013-ban elkezdődött a
budapesti 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztése és 2014-ben megkezdődött a budai fonódó
villamoshálózat kiépítése, villamos és trolibuszjármű beszerzése. Az egyéni közlekedés használata az
agglomerációban továbbra is jelentősebb a közösségi közlekedési módoknál, de a helyi közösségi
közlekedést használó személyek aránya a legnagyobb mértékben Pest megyében és Budapesten
emelkedett.
A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 2009 és 2012 között mind országosan (1,4
százalékpont), mind Pest megyében (1,46 százalékpont), mind az agglomeráció településein (3,18
százalékpont) csökkent, minimális növekedés a fővárosban (0,46 százalékpont) tapasztalható. A
rendszeres hulladékgyűjtés 2012-ben a fővárosi lakások 99%-át (az országos átlag 109%-a), az
agglomerációs települések lakásainak 89,9%-át (az országos átlag 99%-a), míg a Pest megyei lakások
89,6%-át (az országos átlag 98,66%-a) érintette.
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások aránya nem éri el a rendszeres
hulladékgyűjtésbe bevont lakások arányát, de a 2009 és 2014 közötti változás – a legjobb
mutatóértékkel rendelkező – Budapest (0,7 százalékpontos csökkenés) kivételével pozitív irányú. Az
országos szintű növekedést (4,9 százalékpont) Pest megye jelentősen (6,83 százalékpont), az
agglomerációs gyűrű nyolcvan települése kisebb mértékben (5,2 százalékpont) haladta meg. A
budapesti negatív trend ellenére 2014-ben a fővárosi lakások 95,7%-ának (az országos átlag 124%-a)
szennyvize került közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba. Pest megye mutatója (73,4%, az országos
átlag 95,3%-a) alatta maradt az országos átlagnak (77%), de az agglomeráció települései (80,84%)
meghaladták azt.
Harmonikusan működő agglomerációs rendszer, rugalmas lakásstruktúra
Az újonnan épített lakások 1000 főre jutó száma országosan és a vizsgált területi egységekben
egyaránt csökkent 2009 és 2014 között. Az országos szintű változás arányát (73,46%-os csökkenés)
Pest megye (77,5%-os csökkenés), Budapest (81,1%-os csökkenés) és az agglomerációs települések
(77%-os csökkenés) értékei is meghaladták. A mutató folyamatos csökkenése ellenére mindhárom
terület értéke meghaladta az országos átlagot (0,85 darab) 2014-ben. A főváros vonzáskörzetében az
újonnan épített lakások 1000 főre jutó száma az országos átlag 205,7%-át (1,74 darab), Pest megyében
a 158,6%-át (1,34 darab), Budapesten 135,3%-át (1,15 darab) érte el.
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A használatban lévő földterületből művelés alól kivett terület aránya96 2009 és 2014 között
Budapesten 14,55 százalékponttal, a kiindulási értékhez képest 32%-kal nőtt, Pest megyében a vizsgált
időszakban nem történt változás. Az országos változás mértéke 4,18 százalékpontos (25%) volt. A
mutató a főváros területén 2014-ben elérte az 56,32%-ot (az országos átlag 273,3%-a), míg Pest
megyében (17,90%, az országos átlag 86,85%-a) az országos átlag (20,61%) alatt stagnált.
A fővárosi agglomerációval és a fejlesztési pólusokkal való közlekedési kapcsolatok
A térségi elérhetőség tekintetében a legjelentősebb változás a főváros és a fejlesztési pólusok közül
Pécs vonatkozásában történt. Pécs közúti elérhetősége az átadott M6-os autópályának köszönhetően 29
percet javult 2009 és 2014 között. A többi pólusváros elérhetősége a korábban megépített autópályák
miatt érdemben nem változott97.
Szociális feszültségek csökkentése
Az egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó-alap98 összege 2009 és 2014 között országosan
15,20%-kal (123838 Ft-tal) nőtt. Az országos növekedés arányával megegyező volt Pest megyéé
(15,2%, 133030 Ft), míg az agglomerációs övezeté (34,1%, 336495 Ft) meghaladta azt. A mutató
Budapest esetében kevésbé, 5,8%-kal (64850 Ft) nőtt a vizsgált időszakban. Az egy állandó lakosra
jutó személyi jövedelemadó-alap összege 2014-ben országosan 938691 Ft volt, amelyet a budapesti
érték 26,4 százalékponttal (1186761 Ft), az agglomerációs övezet 41,0 százalékponttal (1323148 Ft), a
Pest megyei 7 százalékponttal (1008458 Ft) haladt meg. A vizsgált jövedelmi viszonyok jól mutatják
Budapest gazdasági erejét és azt, hogy az agglomerációs települések lakói kedvezőbb jövedelmi
helyzetben vannak a Pest megye többi területén élőknél.
A munkaképes korú állandó népességhez viszonyított nyilvántartott álláskeresők száma 2009 és
2014 között Budapesten (0,7 fő, 19,4%) és Pest megyében (0,6 fő, 15,45%) egyaránt csökkent, bár az
országos átlagot (2,9 fő, 33,7%) nem érték el. A változáshoz az elsődleges munkaerőpiac bővülése
mellett a közfoglalkoztatás bevezetése is hozzájárult, utóbbi elsősorban Pest megye fejletlenebb
területein. A jó kiindulási értéknek és kedvező folyamatoknak köszönhetően a mutató országos értéke
(5,7 fő) 2014-ben Budapesten közel 50 százalékkal (2,85 fő), Pest megyében 41 százalékkal (3,37 fő)
volt kedvezőbb. Az agglomerációs övezet mutatója (16,2%-os csökkenés a vizsgált időszakban, 2014ben 46 százalékponttal kedvezőbb érték az országos átlagtól) Pest megyénél minimálisan kedvezőbb,
de jelentősen elmarad a budapesti értéktől.
A rendszeres szociális segélyben részesítettek 1000 lakosra jutó száma országos szinten 2009 és
2014 között jelentősnek mondható mértékben, 46,8%-kal (3,35 fő) csökkent. Budapesten és a Pest
megyében a vizsgált időszakban az országos folyamatokkal ellentétes változás zajlott. A mutató értéke
a fővárosban 1,6%-kal (0,04 fő), Pest megyében 9%-kal (0,2 fő) emelkedett. A változás értékeiből is
kikövetkeztethető, hogy a fővárosban és Pest megyében a kedvezőtlen folyamat ellenére sem
mondható magasnak 2014-ben a rendszeres szociális segélyben részesítettek 1000 lakosra jutó átlagos
száma. Az országos átlagot (3,81 fő) sem Budapest (2,49 fő, az országos átlag 65,4%-a), sem Pest
megye (2,32 fő, az országos átlag 60,9%-a) nem érte el. Az agglomerációs övezetben a változás magas
arányú (30,3%-os növekedés, 0,42 fő) a vizsgált időszakban, de a mutató 2014-es értéke az országos
átlagnak mindössze a 46,5%-át (1,77 fő) teszi ki.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek 1000 állandó lakosra jutó száma országos
szinten 2009 és 2014 között 2,9%-kal (0,48 fő) csökkent. A rendszeres szociális segélyben
részesítettek 1000 lakosra jutó számához hasonlóan Budapesten és Pest megyében a vizsgálati
időszakban az országos trenddel ellentétes folyamat történt. A mutató értéke Pest megyében 73.9%-kal
(3 fő), Budapest 42,6%-kal (1,8 fő) emelkedett, amely kiemelkedő volt az agglomerációs
településeken 143,6% (2,56 fő). A változás értékei ennél a mutatónál is alacsony abszolút értékeket
jeleznek előre a 2014. évre. Az országos átlagot (16,02 fő) sem Budapest (5,96 fő, az országos átlag
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37,2%-a), sem Pest megye (7,06 fő, az országos átlag 44-%-a) nem érte el. Az érték az agglomerációs
övezetben a kedvezőtlen változás ellenére az országos átlagnak mindössze a 27,1%-át (4,34 fő) éri el.
A működő bölcsődei férőhelyek 1000 0–2 éves állandó lakosra jutó száma 2009 és 2014 között
országosan 54%-kal (49,57 darab) emelkedett. A változás aránya Pest megyében (210,37%, 59,30
darab) és az agglomeráció gyűrűjében (212,6%, 70,5 darab) is jelentősen meghaladta az országos
átlagot, a fővárosban (140,2%, 71,85 darab) a kedvező kiinduló érték miatt kevéssel elmaradt ettől. A
működő bölcsődei férőhelyek 1000 0–2 évesre jutó száma 2014-ben Budapesten meghaladta az
országos átlag 140,89 darab) 178%-át (250,61 darab), de az agglomeráció övezetében (133,03 darab,
az országos átlag 94,4%-a) és Pest megyében (113,04 darab, az országos átlag 80,2%-a) elmaradt tőle.
1.6.2.

Városok, községek

A főbb gazdasági és társadalmi mutatók (vállalkozások száma, foglalkoztatás, jövedelem, oktatás)
2009-2014 között a nagyobb városok súlyponti szerepét jelzik, a városhálózat így az ország
meghatározó, felértékelődő térszerkezeti elemét képezi.

84. ábra: Magyarország települései jogállás és népességkategória szerint (2014)
Területi folyamatok a területfejlesztési célok tükrében:
A városok jellemző területi folyamata a gazdasági szerepük erősödése a vidéki térségekkel,
falvakkal szemben, amely a vállalkozássűrűségben, a szolgáltatások, kereskedelem nagyobb
szerepében, ezekből adódóan a nagyobb gazdasági teljesítményben is érvényesül. A városok gazdasági
súlya, térségközponti szerepe népességükkel egyenes arányban nő, a megyei jogú városok gazdasági
teljesítménye (BHÉ) igen jelentős és tovább nőtt, a kisvárosoké ehhez képest igen szerény, de a
községekét még így is meghaladja. Ennek ellenére a városok többségét, még nyolc megyei jogú várost
is elvándorlás jellemez, így a népességmegtartó képesség az ország legtöbb térségében városi,
nagyvárosi szinten is gyenge. Fentieket az OFTK városokhoz kapcsolódó területi céljaira tekintettel az
alábbi adatok támasztják alá:
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Megyei jogú városok
A 23 megyei jogú város területe 4 203 km2, közülük a legnagyobb Hódmezővásárhely, 488 km2-rel.
2009 és 2014 között a lakónépesség 66 939 fővel, 3,3%-kal csökkent, tehát a kezdeti 2 046 ezer főről
1 979 ezer főre mérséklődött. Két megyei jogú város (Sopron, Nyíregyháza) kivételével mindenhol
csökkent a népesség. A vizsgált időszakban a legnagyobb mértékű a csökkenés Pécsett (-11 695 fő),
Miskolcon (-9 672 fő) és Szegeden (-7 120 fő) történt, amíg csupán Sopron (+2 095 fő) és
Nyíregyháza (+293 fő) lakónépessége növekedett.
A megyei jogú városok többségében a születések és halálozások száma ingadozott, a vizsgált időszak
végére 2009-hez képest a születések száma 8,1%-kal (1 524 fővel), a halálozások száma pedig 202
fővel csökkent. A természetes fogyás következtében a megyei jogú városok népessége évente
hozzávetőlegesen 5000 fővel csökkent, összességében 2009 és 2014 között pedig 34 400 fővel. A
belföldi vándorlási egyenleg a vizsgált időszakban 8 380 fős nyereséget mutatott.
2014-ben a megyei jogú városok egy főre jutó bruttó hozzáadott értékének99 átlaga 2 096 ezer Ft volt,
amely 35,1%-kal magasabb a vizsgált időszak első évéhez képest (1 552 ezer Ft). Kiemelkedően
magas adatokkal rendelkezett Győr (7 449 ezer Ft) és Székesfehérvár (3 823 ezer Ft), míg Békéscsaba,
Érd, Hódmezővásárhely, Kaposvár és Salgótarján nem éri el a 1 000 ezer Ft-os értékhatárt. 2009 és
2014 között Győr (54%) mellett Kecskeméten (76%) és Szombathelyen (53%) növekedett a
legnagyobb ütemben az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték.
A megyei jogú városokban az ezer főre jutó működő vállalkozások száma 2009-ben 83,8 db volt,
amely 21,8%-kal volt magasabb az országos átlagnál. 2013-ban ez az érték már alacsonyabb volt,
(69,6 db) de még így is 18,5%-kal az országos átlag felett állt. Szekszárd (80,9), Nyíregyháza (78,6) és
Veszprém (78,0) rendelkeznek a legmagasabb értékekkel, Hódmezővásárhely (50,7), Dunaújváros
(51,6), valamint Salgótarján (52,1) pedig a legalacsonyabbakkal.
2009-ben az egy adófizetőre jutó jövedelem az országos átlagot 5,2%-kal (2 246,8 ezer Ft), 2014-ben
pedig 6,1%%-kal haladta meg (2 143,3 ezer Ft), tehát e két időpont között 0,9 százalékponttal
emelkedett a megyei jogú városok országos átlaghoz viszonyított mutatója.
A munkanélküliségi ráta100 a gazdaságilag aktív (15-64 éves korosztályra) népességhez viszonyítva
2009-ben 7,3%, 2014-ben pedig már csak 4,9% volt. Előbbi időpontban 104 588 fő, utóbbiban pedig
67 028 fő nyilvántartott álláskeresőről beszélhetünk.
Középvárosok (10.000 főnél népesebb nem megyei jogú városok)
A 117 középváros101 területe összesen 12 284 ezer km2, mely az ország 13,2%-át teszi ki. 2009 és
2014 között a lakónépesség 38 770 fővel csökkent, amely így 2014-ben 2 117 ezer fő volt. Dunakeszi,
Szigetszentmiklós és Siófok népessége több mint ezer fővel gyarapodott a vizsgált időszak alatt.
Huszonkét település lakónépessége azonban több mint ezer fővel esett vissza 2009-hez képest.
A tízezer főnél népesebb városokban az élveszületések száma 2014-ben 19 749 fő volt, mely mintegy
1 431 fővel kevesebb, mint a 2009-es érték. A halálozások száma kismértékű, ám folyamatosan
csökkenő tendenciát mutatott, amely 2014-ben 26 155 fő volt, 573 fővel kevesebb, mint 2009-ben. A
természetes fogyás mértéke összességében 39 048 fő a vizsgált időszakban. 2014-ben az
elvándorlások száma (103 954 fő) és az odavándorlások száma (102 494 fő) kis mértékben
különbözött. A belföldi vándorlási egyenleg 2014-ben 1 460 fős passzívumot mutatott, mely igen
nagy változást jelent a 2009-es 3 420 fős pozitív értékhez képest.
2014-ben az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték102 a tízezer főnél népesebb városokban átlagosan
1 766 ezer Ft volt, amely 12,5%-kal haladta meg a 2009-es értéket (1 570 ezer Ft). A legmagasabb
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bruttó hozzáadott értékkel rendelkező, tízezer főnél népesebb városok nagy része a Budapesti
agglomerációba tartozik (Budaörs, Törökbálint, Fót), de ilyen középváros még Paks, valamint Siófok
is.
Az ezer főre jutó működő vállalkozások száma a 10 ezer főnél népesebb városokban 2009-ben 67,3 db
volt, amely 2,2%-kal haladta meg az országos átlagot. 2013-ra csökkent a vállalkozások száma (56,7),
amely 3,3%-kal maradt el az országos átlagtól. Jellemzően a Budapesti agglomerációhoz tartozó
településeken a legmagasabb a vállalkozássűrűség (Budaörs, Szentendre, Törökbálint, Budakeszi), a
legalacsonyabb pedig Hajdúhadház, Sarkad, Ózd, valamint Sajószentpéter településeken.
2009-ben 2 092 ezer Ft volt az egy adófizetőre jutó jövedelem értéke, mely az országos átlagtól
kismértékben elmaradt (2,1%-kal). 2014-ben ez az érték 2 016 ezer Ft volt, 0,2%-kal volt alacsonyabb,
mint az országos átlag.
A vizsgált időszak elején, 2009-ben a munkanélküliségi ráta103 8,0%, amely 2014-ben már csak 5,4%
volt. 2009-ben 122 927 fő nyilvántartott álláskereső volt, 2014-ben pedig 80 776.
Kisvárosok (10.000 fő alatti városok)104
A 205 kisváros105 területe összesen 12 693 km2, mely az ország 13,6%-át jelenti. 2009 és 2014 között
a lakónépesség 22 161 fővel csökkent, mely 2014-ben 1 093 ezer fő volt. Halásztelek és Diósd
népessége növekedett a legnagyobb mértékben 617, illetve 575 fővel, a legnagyobb csökkenés pedig
Nagykállón (- 714 fő), Zalaszentgróton (-653 fő) és Siklóson (-581 fő) ment végbe.
A vizsgált időszak alatt az élveszületések száma minimális mértékben csökkent, ez az érték 2009-ben
10 318 fő, 2014-ben pedig 10 001 fő volt. A halálozások számát tekintve kismértékű csökkenést
lehetett tapasztalni, hiszen ameddig 2009-ben 15 532 fő volt ez az érték, addig 2014-ben már csak
15 188. Ennek következtében kismértékű természetes fogyás történt 2009 (-5 214 fő) és 2014 (-5 187
fő) között. A tízezer főnél alacsonyabb népességgel rendelkező városokból folyamatos az elvándorlás,
a vándorlási egyenleg a vizsgált időszak utolsó évében -3 122 fő volt, mely a vizsgált időszak alatt
összesen 16 375 fő passzívumot mutatott.
Az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték106 átlagos értéke a tízezer főnél alacsonyabb népességgel
rendelkező városokban 2009-ben 801 ezer Ft, 2014-ben pedig már 964 ezer Ft volt. Rácalmás,
Jászfényszaru, Répcelak, valamint Tab kiemelkedő értékekkel rendelkeznek a városokban található
ipari üzemeknek köszönhetően.
A 10 ezer főnél alacsonyabb népességgel rendelkező városokban az ezer főre jutó működő
vállalkozások száma 2009-ben 53,3 volt, amely 22,5%-kal maradt el az országos átlagtól. 2013-ban
ez az arány tovább csökkent, ekkor már csak 44,8 volt a vállalkozások száma, amely 23,7%-kal volt
alacsonyabb az országos értéknél. Hévíz (115,7), Balatonföldvár (97) és Diósd (91,8) értékei a
legmagasabbak, míg Cigándé (13,8), Rudabányáé (19,6), valamint Nagyecsedé (20,6) a
legalacsonyabbak.
2009-ben 1 808 ezer Ft volt az egy adófizetőre jutó jövedelem a kisvárosokban, amely 84,7%-a volt az
országos átlagértéknek. Ez az érték 2014-ben már 1 727 ezer Ft volt, amely a 0,8 százalékpontos
emelkedésnek köszönhetően már 85,5%-a volt az országos átlagnak.
2009-ben a munkanélküliségi ráta107 10,9% volt a kisvárosokban, 2014-ben pedig 7,0%. 2009-ben a
nyilvántartott álláskeresők száma a kisvárosokban 86 674 fő volt, amely 2014-re 54 410 főre csökkent.
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Községek
2014-ben 2 808 község108 volt Magyarországon, melyek területe összesen 63 306 km2, amely az
ország területének 68,4%-át tette ki. 2014-ben a községekben élő lakónépesség száma 2 908 ezer fő
volt, mely 56 996 fővel volt kevesebb, mint 2009-ben (2 965 ezer fő).
Az élveszületések számában a vizsgált időszak kezdetéhez képest (28 000 fő) 472 fős csökkenés
történt. A halálozások számában pedig jelentősnek mondható 1 652 fős csökkenés következett be.
Ennek ellenére a természetes fogyás a vizsgált időszak alatt 92 860 fő volt. A belföldi vándorlási
egyenlegben a kezdeti -14 482 fős érték kevesebb, mint felére csökkent, hiszen 2014-ben már -6 393
fő volt az el-, illetve odavándorlások különbözete a magyarországi községekben.
Az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték109 2009-ben 541 ezer Ft volt, mely jóval elmaradt az országos
átlagtól, annak csak közel harmadát érte el (29,3%), ami 2014-re tovább, 20,1%-ra csökkent (637 ezer
Ft).
Magyarország községeiben az ezer főre jutó működő vállalkozások száma 2009-ben 42,3 db volt,
mely érték 38,6%-kal volt alacsonyabb, mint az országos átlag. 2013-ben már csak 37 db volt ez az
arány, mely 37%-kal maradt el az országos átlagtól. A községek közül a vállalkozások számát
tekintve kiemelkedik Megyer, Teresztenye, Iborfia és Újlengyel. 2013-ban 40 olyan község volt,
amely nem rendelkezett működő vállalkozással (pl.: Abaújszolnok, Szamostatárfalva).
2009-ben 1 716 ezer Ft volt az egy adófizetőre jutó jövedelem értéke a községekben, amely 80,3%-a
az országos átlagnak. Ez az érték 2014-ben már 1 661 ezer Ft volt, amely egyre inkább közelíti az
országos átlagot, de még így is 17,8%-kal elmarad attól.
2009-ben a munkanélküliségi ráta110 értéke 11,8% volt a községekben, 2014-ben pedig már csak
7,5%%. 2009-ben a nyilvántartott álláskeresők száma a kisvárosokban 249 061 fő volt, amely 2014-re
156 292 főre csökkent.
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Ipari válságtérségek

85. ábra: Ipari válságtérségek
A hagyományos ipari központokhoz, iparvárosokhoz kapcsolódóan az OFTK-ban kijelölt ipari
válságtérségeket öt megye 9 járása alkotja (Komlói, Kazincbarcikai, Miskolci, Ózdi, Oroszlányi,
Tatabányai, Salgótarjáni, Ajkai, Várpalotai), összességében 162 településsel. Ebből 16 város és 3
megyei jogú város. Területük összesen 366 343 ha, ami az ország területének 3,9%-át tette ki,
lakónépességük pedig 2014 végén 639 798 fő volt, az ország lakosságának 6,5%-a. Közös
jellemzőjük, hogy a rendszerváltást megelőzően hazai összehasonlításban fejlett, prosperáló térségek
voltak, azonban az ezt biztosító ágazatok (nehézipar, bányászat, feldolgozóipar) megszűnésével a
térség fő gazdasági motorja, fő foglalkoztatója megszűnt és esetükben a mai napig nem sikerült a
korábbi foglalkoztatottságot, jövedelmeket, gazdasági jelentőséget visszaszerezi. Mivel viszonylag
fejlett, városias térségekről van szó, ezért beavatkozásokra elsősorban a gazdasági szerkezetváltás, az
egykori ipari múlt fejlődést gátló örökségének felszámolása/átalakítása és a munkaerő helyzetének,
foglalkoztatottságának javítása terén van szükség.
1000 lakosra vetített belföldi vándorlási egyenlegük -2,62 volt 2014-ben, ami kedvezőbb, mint a
2009-es -3,3, de még mindig határozott (évi 1674 fős) elvándorlást jelez. Legrosszabb helyzetben az
Ózdi járás volt 2014-ben, 1000 lakosra számítva több mint 7 fő volt a vándorlási vesztesége. A
népességcsökkenést árnyalja, hogy a térségben egyedüliként a Tatabányai járás mutatott pozitív
vándorlási egyenleget 2014-ben (1,5 fő ezer lakosra). A természetes szaporodás 1000 lakosra jutó
2014-es -4,78-as értéke viszont 2009-hez képest (-3,8) már kedvezőtlenebb, az országos átlagnál pedig
mindkét időpontban alacsonyabb volt. A salgótarjáni járásé volt a legalacsonyabb érték 2014-ben, az
országos átlag kétszeresét meghaladó természetes népességcsökkenéssel (1000 főre -7,98). A térség az
ország bruttó hozzáadott értékének111 3,3%-át állította elő 2009-ben, míg 2014-ben már csak 2,5%-át,
az egy főre jutó BHÉ így 2009-ben még majdnem az országos átlag fele, 2014-ben már csak 38,6%-a
volt.
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Területi folyamatok a fejlesztéspolitikai dokumentumokban megtalálható célok mentén
A térség jellegéből adódóan viszonylag kevéssé homogén, Tatabánya és Miskolc kedvezőbb, míg
például Ózd vagy Salgótarján lényegesen kedvezőtlenebb helyzetben van. A térség egészére
elmondható, hogy az ipari jelleg egyre kevésbé jellemző, bár még mindig erős. A környezetterhelés
csökkentése, kármentesítés terén lényegese előrelépés tapasztalható. A munkanélküliség és a szociális
helyzet is javul, azonban a gazdasági átalakulás ellenére még kedvezőtlenebb, mint az ország
egészében.
Gazdasági szerkezetváltás, újraiparosítás vagy a zömmel ipari képzettségű munkaerőt
foglalkoztatni tudó más ágazatok meghonosítása
A működő vállalkozások 1000 lakosra jutó számának alakulása a vállalkozókedv csökkenését és a
világgazdasági válság hatását is jelzi: a térség egészét tekintve, 2009 és 2013 között az országos átlag
alig több mint háromnegyedére csökkent (45,8 db). Ez a tendencia jellemzi a válságtérségek minden
járását. Az ipari vállalkozások száma jól jelzi a térség gazdasági átalakulását: 2009-ben még a térség
adta az ország ipari vállalkozásainak 7%-át, míg 2013-ban már csak 5,2%-át. A működő
vállalkozásokon belüli arányuk változatlanul 5% körül alakult, ami azonban az országos arány
növekedése miatt (3,8%-ról 4,8%-ra) már csak átlagosnak volt tekinthető 2013-ban. Az ipari
vállalkozások darabszámának csökkenése jellemzi a térségek minden járását (leginkább az Ózdit,
36,9%-os csökkenéssel), mindössze az Ajkaiban volt szerény emelkedés, 105-ről 109-re.
A környezetbarát technológiák bevezetése, helyi energetikai rendszerek
Megújuló energiaforrások felhasználásában az Ajkai és Kazincbarcikai járások járnak az élen egyegy kizárólag biomassza alapú, országos hálózatra dolgozó villamos erőművel, amit Ajkán és
Oroszlányban még egy-egy szén+biomassza fűtésű erőmű egészít ki (MEKH). A nem lakossági
eredetű hulladék mennyiségéből a térség lakosságarányán alul részesedik, 2009-ben 4,3%-át, míg
2014-ben már csak 4%-át termelte az összes ilyen jellegű hazai hulladéknak. Az egy főre jutó értéke
jelentős, 40%-os csökkenést mutatott 2009-hez képest, 2014-ben az országos átlag kevesebb, mint
kétharmada, 39,5 kg/fő volt.
A nem lakossági célú villamos energia felhasználás 12,8%-a ebben a térségben realizálódott 2014ben, és alig volt kisebb az arány 2009-ben is (12,1%). Az egy főre jutó nem lakossági villamos energia
felhasználás a 2009-es 3933,3 KWh-ról 2014-re 4844,6 kWh-ra emelkedett, az országos átlag
majdnem duplájára (196,6%). Ez az ipari vállalkozások számának csökkenése ellenére az
energiaigényes ágazatok fokozott jelenlétét mutatja. A térség átlagát ugyan a kazincbarcikai járás
értéke jelentősen növelte (15038,6 kWh 2014-ben), azonban a Komlói és Salgótarjáni járás kivételével
a térség minden járásában magasabb volt az országos átlagnál.
Korábbi környezetkárosítások felszámolása, kármentesítés, tájrehabilitáció
A térséget érintő kármentesítési munkálatok során 2010 és 2014 között összesen 16 db tényfeltárás
előtt álló objektum (B1 adatlap) került dokumentálásra a KÁRINFÓ rendszerében, ami az országos
mennyiség 13,4%-a, és ennek túlnyomó többsége (7-7 objektum) a kazincbarcikai és a miskolci
járásban található. Tényfeltárás utáni szakaszban összesen 46 objektum volt ebben az időszakban, az
országos mennyiség 7,5%-a, míg a műszaki beavatkozások megtörténtét rögzítő B3 adatlappal 54 db
rendelkezett (6,1%). 2011 és 2013 között műszaki beavatkozások jóval kisebb számban történtek, mint
előtte vagy 2014-ben, így a térségben megvalósult kármentesítések jelentős része is 2010-re (15 db) és
2014-re (29 db) koncentrálódott. A legtöbb beavatkozás a salgótarjáni (11db), a miskolci (10 db) és a
várpalotai járásban (8) történt.
A térségi elérhetőség javítása, a meglevő infrastruktúra megújítása, a térségi szerepkör erősítése
A 9 járás a gyorsforgalmi úthálózat elérhetősége112 szempontjából kedvező helyzetben van, az
autópálya csomópontok településekre átlagolt elérhetősége mind az idő (36,8 perc településenkénti
átlagban), mind a távolság (34,8 km) alapján kedvezőbb az országos átlagnál. 2009-hez képest a
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zömében az ország többi részét érintő fejlesztések miatt ez a különbség csökkent, de így is a térség
átlagában 17,7%-os időbeli, illetve 10,5%-os távolságbeli javulás mutatható ki 2014-ben, jelentős
mértékben a komlói járás elérhetőségének javulása miatt.
Leszakadó rétegek felemelése, erősebb szociális háló
A gazdasági szerkezetváltás elsősorban a munkaerő szempontjából meghatározó faktor. Az ipari
válságtérségekben a 15-64 éves korosztály munkanélküliségi rátája az ország egészét is 2014-re
jellemző csökkenés mellett továbbra is magasabb az országos átlagnál. 2009-ben 12% volt,
3,4százalékponttal magasabb az országosnál, míg 2014-ben ennek kétharmada (7,9%), de így is
2,2százalékponttal több mint az országos átlag. 10% feletti munkanélküliséget mutatott az ózdi,
kazincbarcikai és salgótarjáni járás 2014-ben. 2009-hez képest a legnagyobb, 5százalékpont feletti
javulást a komlói, ajkai, ózdi és várpalotai járások érték el. A rendszeres szociális segélyezettek 1000
lakosra jutó száma a térségben meghaladja az országos átlagot, 2009-ben 12,5-ös értékkel az
országos átlag 174%-a volt, 2014-re 56%-os csökkenéssel az országos átlag 142,4%-át érte el. 2009ben még 3 járásban haladta meg a 20 fő/1000 lakos értéket, további kettőben volt 10 felett az érték,
míg 2014-ben csupán a salgótarjániban haladta meg a 10 fő/1000 lakos nagyságot. A foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesítettek 1000 lakosra jutó száma a térségben az országos
folyamatokkal összhangban alakult, azonban az országos átlagot jelentősen meghaladta 2009-2014
között. 2009-ben 29,5 volt ( az országos átlag majdnem kétszerese), majd a gazdasági válság hatására
2012-re elérte a 39,5-öt. Ezután folyamatosan csökkent, így 2014-re már 11,2%-kal volt alacsonyabb
(26,2), mint öt évvel korábban, viszont ez is meghaladta az országos átlag 160%-át.
A NAV adatai alapján az egy adófizetőre jutó bruttó jövedelem szempontjából a térség átlaga az
országos átlaghoz hasonló: 2009-ben az országos átlag 95,1%-a, 2014-ben 94%-a volt, azaz
kismértékben csökkent az országos átlaghoz képest. Térségen belül a legalacsonyabb az ózdi és
komlói járásokban volt 2014-ben, ahol az országos átlag 75%-a alatt maradt, míg az oroszlányi és
tatabányai járásokban meg is haladta azt.
1.6.3.

Vidéki térségek

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.
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86. ábra: A vidéki térségek típusai az Európai Unióban (2010)
(Forrás: Európai Bizottság)

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 leegyszerűsödött termelési szerkezetű
mezőgazdaság alacsony és tovább csökkenő foglalkoztatása a vidéki lakosság megtartását nem
képes önmagában biztosítani, más gazdasági tevékenységek tekintetében pedig a vidék
versenyképességi hátránya jelentős a városokhoz képest.
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87. ábra: A vidéki térségek gazdasági teljesítménye Európában (2013)
(Forrás: ESPON)

Az OFTK lehatárolása alapján a járások több mint háromnegyede számít vidéki jellegűnek,
melyek területe 74 156 km2, ami az ország 80%-át teszi ki113. A vidéki járások nem képeznek
egységes csoportot, gazdasági fejlettségük igen differenciált képet mutat. Találhatunk gazdaságilag és
földrajzilag egyaránt periférikus helyzetű (főként Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében), valamint prosperáló járásokat is (Dabasi, Szentgotthárdi, Jászberényi).

113

OFTK vidéki térségek: azok a járások, amelyek népsűrűsége kevesebb, mint 120 fő/km2.
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88. ábra: Vidéki térségek az OFTK lehatárolása szerint (2014)
A vidéki járások lakónépessége 4,4 millió fő volt 2014 végén (amely az ország népességének 45%-a).
Ez az érték 2009 óta folyamatosan, összesen 108,9 ezer fővel csökkent. A csökkenés – 2009 és 2014
között 2,4 % – meghaladta az ország népességcsökkenését (1,6%), évenkénti üteme 0,5% volt,
szemben az országos 0,3%-kal.
A lakónépesség vidéki térségekben történő csökkenéséhez legnagyobb mértékben a természetes fogyás
járult hozzá. A térségben a születések számát évente átlagosan 24 ezerrel haladja meg a halálozásoké,
így a vizsgált időszakban 142 ezer fő volt a természetes fogyás.
A vidéki térségek belföldi vándorlási egyenlege 2009 és 2014 között összességében mintegy 91,3 ezer
fős passzívumot mutat. Összességében a vidéki járások 13%-ánál volt pozitív előjelű ez az egyenleg.
A vidéki térségek gazdaságilag fejlett és gazdaságát tekintve elmaradott, periférikus fekvésű járásokat
egyaránt magukba foglalnak. Ennek következtében hozzáadott értéktermelésük igen eltérő,
differenciált képet mutat. Az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték114 országos átlaga 2014-ben 3,4
millió Ft volt, melytől a vidéki térségek átlaga jelentősen elmaradt (0,9 millió Ft). A vidéki térség
BHÉ-je 2009-hez képest 15%-kal növekedett, ez azonban az országos növekedési ütemtől jelentős
mértékben elmarad.
A vidéki térségekben a nyilvántartott álláskeresők száma közel 140 ezer fővel, az ebből számolt
munkanélküliségi ráta pedig 4,1 százalékponttal csökkent öt év alatt, így 2014 végén ez az arány 7,2%
volt (míg országosan 5,7%). Amíg a munkanélküliség Győr-Moson-Sopron, Vas és KomáromEsztergom megye vidéki járásaiban 5% alatt volt, addig Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-SzatmárBereg megye vidéki térségeiben 10% felett alakult.

114

Adatok forrása: TeIR (NAV, Társasági adóbevallás kiemelt adatok)
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A vidékfejlesztési politika szerinti vidéki térségek társadalmi-gazdasági mutatói115
Az OFTK-ban rögzített (járási szintű) vidéki térség lehatárolás mellett a 2007-2013-as európai uniós
programidőszakra szóló vidékfejlesztési program (Darányi Ignác Terv –ÚMVP) is definiálja a
vidéki térségeket, melyek a vidékfejlesztési intézkedések kedvezményezett térségeit képezik. Az
ÚMVP a vidéki térség térkategóriát település szinten határozza meg.116 Az ÚMPV definíciója szerint
vidékinek minősülő településeken 2009-ben a népsűrűség 51 fő/km2, szemben az országos átlaggal,
amely 109-110 fő/km2 között mozgott.
A vidékfejlesztési politika fenti definíciója szerinti vidéki térségek demográfiai mutatóit tekintve
2009-ben a vidékinek minősülő településekről történő elvándorlások száma jóval meghaladta az
odavándorlást, a belföldi vándorlási különbözet 2009-ben több mint 22 ezer fő volt a vidéki térségek
rovására. Ezer főre vetítve 5,78 fő hagyta el 2009-ben a vidéki településeket. 2014-re ez a szám
mérséklődött 3,21 főre. Általánosságban elmondható, hogy a vidéki térségekből történő elvándorlás
főként az aprófalvas perifériális térségeket és a keleti országrészt érinti súlyosabban. Ez a
kedvezőtlen demográfia folyamat a vidéki településeken, az aprófalvas térségekben és a leszakadó
térségekben fokozottabb súlyossággal megjelenő foglalkoztatási problémákkal magyarázható.
Jellemző a fiatalok vidéki térségekből történő elvándorlása, ezért a fogyó népességű vidéki
településekre az elöregedés jellemző.

Megnevezés

Elvándorlások száma
(állandó és ideiglenes
vándorlások száma
összesen)

Odavándorlások száma
(állandó és ideiglenes
vándorlások száma
összesen)

Ezer főre jutó vándorlási különbözet

2009
Vidéki térség

169 483

147 439

-5,78

Nem vidéki térség

209 132

231 176

3,56

2014
Vidéki térség

211 259

199 257

-3,21

Nem vidéki térség

278 595

290 597

1,96

3. táblázat: Vándorlási egyenleg a vidéki és nem vidéki térségekben (ÚMVP vidéki térség lehatárolás
szerint) (2009, 2014)
(Forrás: KSH)

Megyei adatok alapján a vidéki térségek117 szektoronkénti adatai szerint a mezőgazdaságban
foglalkoztatottak száma 2009 és 2014 között mind országosan, mind pedig a vidéki térségekben nőtt,
aránya ugyanakkor csökkent. A foglalkoztatás szektoronkénti és regionális adatai szerint a
mezőgazdaság foglalkoztatásban betöltött szerepe a vizsgált időszakban a Dél-alföldi, Dél-dunántúli
és Észak-alföldi régióban a legjelentősebb, ez a szerep azonban országos szinten az évek során
csökkent, helyét fokozatosan a szolgáltatási szektor vette át, amely a mezőgazdasággal ellentétben
inkább a városokhoz kötődik, ebből is eredeztethető a vidéki települések foglalkoztatási helyzetének
romlása.
115

Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály részanyaga alapján.
ÚMVP vidéki térség: vidéki településnek számítanak azok a települések, amelyek népsűrűsége nem haladja
meg a 100 fő/km2-t vagy állandó népessége nem haladja meg az 5000 főt, kivéve a Budapest agglomerációhoz
tartozó településeket. A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program a lehatároláson kis mértékben módosított.
117
A foglalkoztatás és gazdasági aktivitás adatai települési szinten nem állnak rendelkezésre, így a település
szintű vidéki térség lehatárolás ebben az esetben nem alkalmazható. Az EU Közös Monitoring és Értékelési
Keretszabály (CMEF) vonatkozó rendelkezése alapján, ezekben az esetekben azon a településihez legközelebb
eső földrajzi szinten történik a lehatárolás, ahol már az adatok rendelkezésre állnak, jelen esetben ez a szint, a
megye. Vidékinek minősülnek azok a megyék, ahol az állandó lakosság kevesebb, mint 50%-a él az ÚMVP által
nem vidékinek minősülő településeken: Bács-Kiskun, Békés, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok,
Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Zala megyék.
116
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Megnevezés

Mezőgazdaság

Szolgáltatás

Ipar

Mezőgazdaság

Szolgáltatás

Ipar

Szám, ezer fő

Megoszlás, %

2009
Magyarország

174,9

1 167,4

2 405,6

4,7

31,1

64,2

Vidéki térség

106,5

493,9

862,8

7,3

33,8

59,0

68,3

673,5

1 542,8

3,0

29,4

67,5

Magyarország

189,6

1 249,3

2 646,2

4,6

30,5

64,5

Vidéki térség

117,6

549,0

948,2

7,2

33,8

58,4

72,0

700,3

1 698,1

2,9

28,3

68,6

Nem vidéki térség

2014

Nem vidéki térség

4. táblázat: A 15–74 éves foglalkoztatottak száma és megoszlása nemzetgazdasági szektorok szerint a
vidéki és nem vidéki térségeknek minősülő megyékben (a kiegészítő képzési programokban
résztvevők nélkül) (2009, 2014)
(Forrás: KSH, Munkaerő-felmérés)

A gazdaságilag aktív népesség száma és aránya megyei adatok alapján 2009 és 2014 között
országosan és a vidéki térségekben is növekedett. A vidékinek minősülő megyék kedvezőtlenebb
helyzetét mutatja, hogy a foglalkoztatottak aránya a gazdaságilag aktív népességen belül ezeken a
területeken a legalacsonyabb. A gazdasági aktivitás a vizsgált időszakban változatlanul a három
keleti régióban és az aprófalvas Dél-Dunántúlon volt a legalacsonyabb, lemaradásuk a nyugati
régiókhoz képest enyhén nőtt. A vidéki térségnek minősülő megyékben a munkanélküliségi ráta 20092014 között 15,5%-ról 9,7%-ra csökkent, ezzel párhuzamosan a foglalkoztatási ráta 45,3%-ról 51,7%ra nőtt.
Megnevezés

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

Gazdaságilag
aktívak

Gazdaságilag
inaktívak

Munkanélküliségi
ráta

ezer fő
2009

Aktivitási
arány

Foglalkoztatási ráta
%

Magyarország

3 747,8

417,8

4 165,6

3 510,6

10,0

54,3

48,8

Vidéki térség

1 463,2

208,5

1 671,7

1 555,5

12,5

51,8

45,3

Nem vidéki térség

2 284,6

209,4

2 494,0
2014

1 955,1

8,4

56,1

51,4

Magyarország

4 100,8

343,3

4 444,2

3 129,1

7,7

58,7

54,1

Vidéki térség

1 624,1

174,5

1 798,6

1 344,0

9,7

57,2

51,7

Nem vidéki térség

2 476,8

168,8

2 645,6

1 785,1

6,4

59,7

55,9

5. táblázat: A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása a vidéki és nem vidéki térségnek minősülő
megyékben (2009, 2014)
(Forrás: KSH, Munkaerő-felmérés)

A vállalkozói aktivitás az ezer lakosra jutó vállalkozások száma alapján a vidéki térségekben jóval
alacsonyabb, mint az országos átlag, ez magyarázható a műszaki infrastrukturális feltételekkel,
hiányzó közlekedési kapcsolatokkal, továbbá az életszínvonal alakulásával.
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Megnevezés

Működő vállalkozások
száma (db)

1000 főre jutó
vállalkozások száma (db)

2008
Magyarország

701 390

70

Vidéki térség

167 349

44

Nem vidéki térség

534 041

86

2013

Magyarország

579 579

59

Vidéki térség

140 353

38

Nem vidéki térség

439 226

72

6. táblázat: Működő vállalkozások a vidéki és nem vidéki térségnek minősülő megyékben (2008,
2013)
(Forrás: KSH)

Területi folyamatok a területfejlesztési célok tükrében az OFTK szerinti vidéki térségekben
Város-vidék kapcsolatok megújítása a kölcsönös együttműködésre, előnyökre alapozva
2009 és 2014 között a vidéki térségekben a vendégéjszakák száma (a kereskedelmi és
magánszálláshelyeken, együttesen) 13 és 15 millió között változott. Ebből a szempontból a legjobb a
2014-es, míg a legrosszabb a 2010-es év volt. Az ezer főre jutó vendégéjszakák száma 2009-ben még
2906, 2014-ben pedig már csak 3343 volt, azonban ezek az értékek mindvégig meghaladták az
országos átlagot. A falusi szálláshelyek férőhelyeinek több mint négyötöde ehhez a térségtípushoz
kapcsolódik, a vizsgált időszakot tekintve számuk több mint a felére esett vissza (40,5 ezerről 17,3
ezerre), hasonlóan az országos csökkenéshez.
Vidéki települések, falvak, tanyák fejlesztése, gazdasági létalapjuk megerősítése
A működő vállalkozások száma 2009 és 2013 között országosan 16%-kal, a vidéki térségekben 17%kal csökkent. 2013-ban az ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma az országban átlagosan 59
db volt. A vidéki térségek az átlag 84%-át érték el, ugyanezen arány 2009-ben még némileg
magasabb volt.
2014-ben a vidéki térségek egy lakosra jutó jövedelme 791 ezer Ft volt, ez az országos átlag 84%-a,
amely 2009-ben még csak a 81%-ot érte el. Országos szinten a vizsgált időszakban az egy lakosra jutó
jövedelem nominálisan 17,5%-kal, a vidéki térségekben pedig 22,5%-kal nőtt, ugyanis a vidéki
járások nem képeznek egységes csoportot, gazdasági fejlettségük igen differenciált.
Aprófalvas térségek118
A magyar településrendszer jellegzetes elemeit alkotják az 500 főnél kevesebb lakost számláló
aprófalvak. Az aprófalvas térségek infrastruktúrája a fejlett térségekhez képest kevéssé kiépített, a
helyi szolgáltatások színvonala az átlagnál alacsonyabb, egyes települési funkciók, szolgáltatások
ellátása elsősorban térségi szinten biztosítható. Jelentős probléma a nehezebb elérhetőség, a
közlekedési, munkába és iskolába járási nehézségek. Mindezek következtében az aprófalvak
népességmegtartó ereje alacsony. Az aprófalvas térségek esetében jelentős probléma az elöregedés, a
tartós és magas munkanélküliség, az ebből adódó elvándorlás. A demográfiai problémák halmozottan
jelentkeznek azon aprófalvak esetében, amelyek perifériális térségben, a gazdasági centrumoktól távol
találhatók. A kedvezőtlen demográfiai és társadalmi folyamatok ezen térségek gazdasági teljesítményére
is negatívan hatnak, amely az országos átlagnál jóval alacsonyabb vállalkozási aktivitást, bruttó

118

Földművelésügyi Minisztérium részanyaga alapján.
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hozzáadott értéket és jövedelmet jelent. Az aprófalvas térségek környezeti és természeti értékekben
bővelkednek, amelyek védelmére kiemelt fontosságú és jelentős potenciált is hordoz.
Az aprófalvas járások119 (48 járás) leginkább a Dél- és Nyugat-Dunántúlon, valamint Magyarország
északkeleti területein helyezkednek el (4. térkép). Összterületük 26,45 ezer km2, amely az ország
területének 28,4%-át fedi le.120

89. ábra: Aprófalvas térségek
Az aprófalvas járásokban 2009-ben 1,83 millió fő élt, amely 2014-re 1,77 millió főre csökkent. Ezen
térségtípus népessége az országos népességcsökkenést (1,6%) is meghaladó mértékben, 3,1%-kal
esett vissza. (Megjegyzendő, hogy az aprófalvak száma ezen időszakban 1 041-ről 1 062-re
emelkedett, mivel 30 település lakosságszáma süllyedt 500 fő alá és vált aprófaluvá. Az aprófalvakban
élők száma így 1 448 fővel nőtt, melynek következtében 2014-ben 282 071 fő, hazánk népességének
33,7%-a élt aprófalvakban.) Az aprófalvak egyik legégetőbb problémája a népességcsökkenés,
elvándorlás, valamint az elnéptelenedés veszélye, amely csekély népességmegtartó képességüket
mutatja. Demográfiai szempontból 2009 és 2014 között is negatív tendenciák jellemezték a
térségtípust. Csupán 6 járásban nőtt a népesség ezen időszakban, a Fehérgyarmati járásban 6%-kal,
hasonlóan a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Edelényi járáshoz. A többi növekvő népességű járás az
Észak-Dunántúlon található. A legnagyobb arányú népességcsökkenés a dél-dunántúli járásokat
jellemezte. Az ezer lakosra jutó születések száma ugyan az országosnál kisebb mértékben csökkent,
értéke mindvégig elmaradt attól. Ezzel szemben a halálozások népességre vetített száma az
országosnál magasabb szinten állandósult. Mindezek következtében a természetes fogyás üteme az
országos átlagnál gyorsabb (2014-ben 4,9% volt). Az aprófalvas térségeket állandó vándorlási
veszteség jellemezte, mindegyik évben meghaladta az ezer főt.
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Az OFTK lehatárolása szerint az aprófalvas térségek közé azon járások kerültek, amelyeknél az aprófalvak
(500 fő állandó népességnél kisebb lélekszámú települések) számának aránya a járás összes településszámából az
országos átlag felett volt, és az aprófalvak egy járásra jutó száma is meghaladta az országos átlagot. Az
aprófalvas térségeknek így városok is részei lehetnek, nemcsak maguk a kistelepülések, mely az adatokban is
megjelenik.
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Adatok forrása a fejezetben: TeIR, KSH (T-STAR).
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Az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték országos viszonylatban nagyon alacsony volt az aprófalvas
térségekben.121 A mutató lassan növekedett, viszont 2014-re (994 ezer Ft/fő) is csupán az országos
átlag 29%-át érte el. Az országos átlagot (3393 ezer Ft/fő) csupán a Tabi (3935 ezer Ft/fő) és a
Szentgotthárdi (4414 ezer Ft/fő) járás haladta meg, további magasabb értékkel az észak-dunántúli
járások rendelkeztek, a legalacsonyabb hozzáadott érték a Cserehát, valamint az Ormánság térségeit
jellemezte.
Területi folyamatok a területfejlesztési célok tükrében:
A vonalas infrastruktúrának a sajátos adottságokhoz igazodó fejlesztése
Az aprófalvas térségek fejlődése szempontjából az elérhetőség javítása meghatározó szereppel bír,
amelyet az infrastruktúra célzott fejlesztésével lehet elősegíteni. A helyközi autóbusz-megállók
száma alapján az aprófalvas járások települései közül az 1545-ből 1542 településen közlekedett
autóbusz a vizsgált időszakban.
A bel- és külterületi kiépített önkormányzati utak hossza 2009 és 2013 között 1,5%-kal, az
országos ütemtől elmaradva, összesen 152 km-rel nőtt. A kiépítettségi ráta 21%-os volt, amely több
mint 4 százalékponttal maradt az országos arány alatt. Az önkormányzati kerékpárutak 2013-ra
összesen 538 km-t tettek ki az aprófalvas térségekben, hosszuk 21%-kal nőtt, amely azonban az
országos bővülési rátától (26%) elmaradt.
A zsákfalvak helyzetén javító közútfejlesztési beruházások fontos indikátorok a térségtípus esetében.
A Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.1. közúthálózat fejlesztése jogcím keretében az
aprófalvas járások a vizsgált hat év alatt összesen 55 milliárd Ft támogatáshoz jutottak. Az egy főre
jutó kifizetett támogatást nézve az aprófalvas járásokba háromszor akkora összeg jutott
közútfejlesztésre (31 026 Ft), mint az országban átlagosan (10 525 Ft), amellyel lehetőség nyílt a
zsáktelepülések elérhetőségének javítására.
A járásközpontok megközelítése csakúgy, mint a megyeszékhelyeké, hosszabb időt vesz igénybe az
aprófalvas térségekben, mint országos viszonylatban. Előbbiek elérése átlagosan 19, utóbbiaké 47
percbe telik. Az autópálya csomópontokhoz való közlekedés az országos átlagnál 7 perccel hosszabb
időt, háromnegyed órát vesz igénybe az aprófalvas járások településeiről. A kiemelt járásokban élők
személygépkocsi-ellátottsága jobb az országos átlagnál. 2014-ben 323 személygépkocsi jutott 1000
lakosra, míg országos szinten ez az arány 315 jármű volt. A mutató nagysága 2009-hez képest 8,4%kal nőtt, amely szintén meghaladta az országos átlagot (4,8%).
Az életminőség javítása, az értelmiség helyben tartásának elősegítése, a közbiztonság javítása
Az aprófalvas térségekben problémát jelent a népesség elöregedése. Az időskorú népesség
eltartottsági rátája az országossal megegyező ütemben, de annál magasabb értékekkel folyamatosan
emelkedett 2009 és 2014 között, 2014-ben száz (15–64 éves) aktív korúra 26,9 időskorú (65 éves és
idősebb) személy jutott, ami 0,4 százalékponttal magasabb az országosnál. A gyermeknépesség
eltartottsági rátája ezzel szemben csökkent, majd az utolsó évben emelkedni kezdett, mindvégig az
országos ráta alatt maradva. 2014-ben száz aktív korúra 20,6 gyermekkorú (0–14 éves) jutott,
0,8 százalékponttal kevesebb, mint országosan. Az aprófalvas járásokban az egy állandó lakosra jutó
személyi jövedelem adó alapot képező jövedelem nagysága közeledett az országos átlaghoz, de még
mindig számottevően elmarad attól. Összege 2014-ben mintegy 813 ezer forint volt (országosan közel
937 ezer forint). A laksűrűség (száz lakásra jutó lakos) az országos átlagot meghaladta az aprófalvas
térségekben, az épített lakások száma viszont elmaradt az átlagtól. Az országoshoz hasonlóan 2013-ig
csökkent, majd 2014-ben kismértékben nőtt az új lakások száma. Az aprófalvas térségekben 2014-ben
tízezer lakosra 7,2 lakásépítés jutott az országos 8,5-del szemben. A szélessávú internet előfizetők
aránya nem érte el az országos szintet (259 előfizetés), 2014-ben az aprófalvas járásokban 236
előfizetés jutott 1000 lakosra.
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Adatok forrása: TeIR (NAV, Társasági adóbevallás kiemelt adatok)
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Az aprófalvas térségekben jóval kevesebb regisztrált bűncselekmény jutott 1000 lakosra, mint az
országban átlagosan. A kiugró 2010-es év óta folyamatos csökkenés volt tapasztalható, 2013 folyamán
31 bűncselekmény jutott 1000 főre, míg az országos átlag 38 volt.
A lakosság iskolázottságát illetően ezen térségtípus lemaradása figyelhető meg. Az aprófalvas
térségekben a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aktív korúakon belüli aránya
26,8% volt, amely az országos átlagnál 1,1 százalékponttal volt magasabb. A felsőfokú végzettséggel
rendelkezők aránya (7,4%) pedig több mint 1 százalékponttal maradt el az országos szinttől.122
Gazdasági vállalkozások, a gazdasági szereplők helyi együttműködésének ösztönzése és a civil
kezdeményezések támogatása
Az aprófalvas térségekben a vállalkozási aktivitás jellemzően alacsonyabb volt, mint az ország többi
részén, a mezőgazdaság azonban az ezen térségtípusban élő lakosság megélhetésében fontos szerepet
tölt be. Az aprófalvas járásokban 2012-ben 57 működő vállalkozás jutott 1000 lakosra, amely az
országos mutató 87,5%-a. A legtöbb működő vállalkozás a Balaton-felvidék, valamint NyugatDunántúl aprófalvas járásait jellemezte, legalacsonyabb mutatóval a Cserehát és a Dél-Dunántúl
járásai rendelkeztek. A működő mikrovállalkozások 1000 lakosra vetített száma 2009-hez képest
több mint 7%-os, az országosnál nagyobb mértékű visszaesést mutatott. 2012-ben 54,3 db 1-9 fős
vállalkozás jutott az aprófalvas térségek 1000 lakosára, míg az országos átlag 61,8 vállalkozás. A
szövetkezetek jelentősége az aprófalvas járásokban továbbra is érzékelhető volt, 2012-ben az országos
átlagnál 31%-kal magasabb volt a 100 ezer főre jutó működő szövetkezetek aránya (23,3db) a
térségtípusban, emellett az országos csökkenő trend (-19%) ellenére az aprófalvas térség
szövetkezeteinek száma csak 12%-kal esett vissza 2009 óta.
Az 1000 lakosra jutó működő mezőgazdasági vállalkozások száma kismértékben nőtt, 2012-ben 3,4
volt, az országos átlag másfélszerese. A mezőgazdasági jelleget bizonyító lassú járművek száma is
jelentősen meghaladta az átlagot. 2014-ben 17,7 jármű jutott 1000 lakosra (az országos mutató 13,2
volt), amely 2009-hez képest az országosnál (11%) nagyobb, 15%-os emelkedést jelentett.
Pozitívnak tekinthető, hogy míg az országban a civil szervezetek lakosságszámra vetített aránya
csökkent, addig az aprófalvas járásokban ez az érték minimálisan emelkedett 2012 és 2014 között.
2014-ben 634 civil szervezet jutott 100 ezer lakosra a térségben, amely közel 12%-kal magasabb volt
az országos átlagnál.
A természetközeli erdőgazdálkodás ösztönzése, a hulladékgazdálkodás fejlesztése
2014-ben az erdők aránya az összes területhez viszonyítva az aprófalvas járásokban (30,2%)
felülmúlta az országos átlagot (20,1%). 2009 óta az erdősültség kisebb mértékben nőtt, mint
országosan, de ezzel együtt is a nagyobb területet borító erdőségek kedvező sajátosságát adják
ezeknek a térségeknek. A védett természeti területek aránya is hasonlóképpen kiemelkedő és
növekvő tendenciát mutatott. 2014-ben egy hektárra 2,9 m2 védett terület jutott az aprófalvas
térségekben, amely az országos átlag (1,4 m2) több mint duplája. Az Natura 2000 területek aránya
hazánkban 2010-re 0,3 százalékponttal nőtt, az aprófalvas térségekben pedig 0,2 százalékponttal
emelkedett. Az ország összes Natura 2000 területeinek közel harmada található aprófalvas járásokban.
Ezen területek aránya (22,4%) 1 százalékponttal meghaladta az országos arányt.
Az aprófalvas térségekben a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya fokozatosan nőtt,
2012-ban 32,5%-ot tett ki, 5,8 százalékponttal elmaradva az országos átlagtól (38,3%). Az elszállított
hulladék egyre nagyobb hányadát gyűjtötték szelektíven. 2014-ben az aprófalvas járásokban a
szelektív módon gyűjtött hulladék aránya 7,4% volt, ami az országos áltaghoz (7,9%) hasonló értéket
képviselt. Az újrahasznosítás terén is jelentős fejlődés volt tapasztalható a vizsgált időszakban: az
újrafeldolgozással, komposztálással és energiahasznosítással hasznosított települési szilárdhulladék az
aprófalvas térségekben 2014-re az országos érték 14,5%-át tette ki, amely 6 százalékpontos
emelkedést jelentett.
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Adatok forrása: KSH, 2011. évi népszámlálási adatok.
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Falusi turizmushoz, öko- és aktív turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése
A természeti adottságokban bővelkedő aprófalvas térségek környezeti és természeti értékeik
védelmével hozzájárulhatnak a turizmus előrelendítéséhez. Az 1000 főre jutó vendégéjszakák száma
2009 óta 17%-os növekedést mutatott és 2014-ben az országos átlag (2 476 éjszaka) másfélszeresét
tette ki (3 649 éjszaka). Fontos megjegyezni, hogy az aprófalvas térségek közé tartozó Balaton északi
partján fekvő (Keszthelyi, Tapolcai, Balatonfüredi), továbbá az észak-nyugati határon található
Soproni, Kőszegi, valamint a Sárvári, a Siklósi, a Nagykanizsai, a Sümegi és a Lenti járások az
idegenforgalomban kiemelkedő mutatókkal rendelkeznek, amelyek nélkül azonban az aprófalvak
közel sem állnak az átlagot meghaladó szinten a turizmus tekintetében: ezen járások nélkül 895
vendégéjszaka jut 1000 főre a térségtípusban. A külföldiek által eltöltött vendégéjszakák aránya
nem sokat változott a vizsgált évek során, 2014-ben az összes vendégéjszaka 40,7%-t tették ki. A
magánszállásadás vendégéjszakáinak növekedése 2009 és 2014 között jóval magasabb volt a
térségben (42%) mint az országos növekedési ütem (19%), 1000 főre vetítve pedig 751-ről 843-ra nőtt
a vizsgált időszakban (országosan ez az arány 376-ról 459-re nőtt). A magánszállásadás
férőhelyeinek száma az évek során az országosnál (6%) jelentősebb mértékben (20%-kal) csökkent.
2014-ben az aprófalvas térségekben 78,1 ezer férőhely várta a vendégeket. A falusi szálláshelyek
vendégéjszakáinak száma 2014-ben 150,7 ezer volt, amely mintegy 44%-kal kevesebb, mint 2009ben (országos átlagban ez a csökkenés 48%). Ugyanezen mutató ezer főre vetítve 148-ról (2009) 88ra csökkent (2014) míg országosan 72-ről 38-ra a vizsgált időszakban. A falusi szállásférőhelyek
száma a térségben 53%-kal (19,4-ről 9,1-re), míg országosan 57%-kal csökkent (49,3 ezerről 21,1
ezerre).
A hátrányos helyzetű népesség megélhetési lehetőségeinek és szociális ellátásának támogatása
Az aprófalvas térségek munkanélküliségi rátája a vizsgált években magasabb volt az országos
rátánál, de pozitív tendenciaként említhető, hogy 2014-re (6%) csak 0,3 százalékponttal volt nagyobb
annál. Negatívum, hogy az 1000 lakosra jutó rendszeres szociális segélyben részesítettek száma (4,2
fő) a térségtípusban 10,5 százalékkalmagasabb volt az országos átlagnál (3,8 fő) 2014-ben. Az 1000
lakosra jutó foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek átlagos havi száma (19,4 fő) a
térségtípusban 20,5 százalékkal volt magasabb az országos átlagnál (16,1 fő) 2014-ben.
A falugondnoki szolgálatba bevont települések száma 2008 és 2013 között az országos növekedési
ütemnél nagyobb mértékben, 26,7%-kal bővült. 2013-ban már 773 településen működött falugondnoki
szolgálat. A falugondnoki szolgálatokban foglalkoztatottak száma 2013-ig 39 fővel bővült, ami
5,6%-os emelkedést jelentett. Magyarország falugondnokainak több mint 80%-a az aprófalvas
térségekben dolgozott. A szolgáltatásban működtetett gépjárművek száma szintén nőtt, az országos
növekedésnél nagyobb mértékben (5,5%-kal), 2013-ra 728 járművel működtek a falugondnoki
szolgálatok a térségtípusban. 2014-ben 77 mozgókönyvtár jutott 100 000 aprófalvas lakosra, az
országos átlag több mint háromszorosa. Fentiek bizonyítják, hogy az aprófalvas járásokban működnek
célzottan az elérhetőség szempontjából hátrányosabb helyzetben lévő lakosság ellátását, művelődését
segítő szolgáltatások.
Tanyás térségek123124
A tanyás térségek hazánk egyik hagyományos térségtípusát alkotják. A tanya főleg az Alföldre
jellemző jellegzetes település és életformaként a magyar társadalmi, településszerkezeti- és
gazdaságtörténeti örökség része. A tanyák száma az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent, a
korábban jellemző kizárólagos mezőgazdasági szerepkör háttérbe szorult, a tanya egyre kevésbé
jelenti a lakó- és munkahely szerves egységét. Ennek ellenére a mezőgazdasági tevékenységek
folytatása továbbra is erősebben jellemzi ezen térségtípust az ország egyéb részeihez képest. A tanyák
épületállománya leromlott, infrastruktúrájuk fejletlen, számos tanyán máig nincs villany. Külterületi
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Földművelésügyi Minisztérium Agrárfejlesztési Főosztály részanyaga alapján.
Az OFTK szerint tanyás térségeknek minősülnek azok a járások, ahol a külterületen élő népesség aránya az
össznépességből az országos átlag fölött van, és a járás nem a Dunántúlon helyezkedik el.
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jellegük miatt többségében nehezen elérhetők, közbiztonsági problémák jellemzik a tanyavilágot. A
tanyán élők között jelentős a szociális segítségre szorulók (idősek, szegények) aránya. A tanyás
térségen ugyanakkor teljesen megfelelnek a fenntartható fejlődés, az integrált vidékfejlesztés és a
többfunkciós mezőgazdaság Európában kialakult fejlesztési modelljének, és megfelelő fejlesztésekkel
a tanyarendszer korszerű formában megújulhat.
.A tanyás térségek összterülete 24,5 ezer km2, az ország területének 26,3%-a. Összefüggő tanyás
területek a Duna-Tisza közén és a Nyírségben találhatók. Az összesen 41 tanyás járás lakónépessége
2014-ben 2,171 millió fő volt, amely az ország népességének 22%-át tette ki. 2009 és 2014 között a
tanyás térségek népessége közel 65 ezer fővel csökkent, amely az ország népességcsökkenéséhez
(1,6%) képest majdnem kétszeres arányt (2,9%) jelent.

90. ábra: Tanyás térségek
A tanyák egységes, országos felmérése nem történt meg 2014-ig, a tanyákról és a tanyán élő
lakosokról nem áll rendelkezésre teljes és aktuális adatbázis.125 A rendelkezésre álló adatokból
csak nagyságrendileg, a külterületi lakosok száma alapján lehet a magyar tanyavilág népességére
következtetni. A legutóbbi, 2011. évi népszámlálás adatai alapján Magyarországon a
magánháztartásban élő külterületi népesség száma 293 976 fő volt, amelyből 169 379 fő, tehát közel
60%-uk élt valamely alföldi megyében, Pest megyével kiegészülve az arány elérte a 73%-ot.
Legnagyobb arányban Bács-Kiskun megyében éltek külterületen, ahol a számuk meghaladta a 64 ezer
főt. (A külterületi népesség 2011. évi teljes száma 305 676 fő volt. A rendelkezésünkre álló adatok
alapján a tanyán élők tényleges számát leginkább a magányos vagy csoportos beépítésű külterületi
övezetben élők számával közelíthetjük. 2011-ben a teljes külterületi népesség 77%-a, 234 572 fő élt
ilyen övezetben. Ez az arány megyénként igen tág határok között mozgott: Csongrád és Békés
megyében csaknem minden külterületi lakos ebbe a kategóriába tartozott, de arányuk Bács-Kiskun
megyében is elérte a 98%-ot, azonban Hajdú-Bihar megyében a külterületi lakosok mindössze 28%-a
élt magányos vagy csoportos beépítésű külterületi övezetben.)126
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2015-ben a járási hivatalok elvégezték a tanyák felmérését, ennek feldolgozása folyamatban van.
Adatok forrása: KSH, 2011. évi népszámlálási adatok
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2009-2014 között az élveszületések száma az országos trendhez igazodva kezdetben csökkent, majd
lassabb emelkedésnek indult, 2014-ben 19 600 fő volt. A halálozások száma az első években enyhén
emelkedett, majd csökkent. A tanyás térségekben megközelítőleg évente 9 000 fő volt a természetes
fogyás. A vándorlási egyenleg a vizsgált években mindvégig negatív maradt, ezen felül csökkenő
tendenciát mutatott: míg 2009-ben megközelítőleg 2 400 fő, 2014-ben már 4 600 fő elvándorlási
többlet jelentkezett. 2014-ben az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték127 a tanyás járásokban (1 218
ezer Ft) jelentősen elmaradt az 3 393 ezer Ft-os országos átlagtól, a növekedés üteme pedig csupán
21% volt (míg országosan 70%). Tekintettel arra, hogy a tanyás járások települései között
nagyvárosok és kisebb falvak is megtalálhatóak, a hozzáadott érték területi eloszlása ezen térségtípus
esetén közel sem kiegyenlített. A legmagasabb értékkel a Dabasi (6,9 millió Ft/fő) és a Jászberényi
(3,8 millió Ft/fő) járások, valamint a megyeszékhelyek és nagyobb városok járásai rendelkeztek, a
legalacsonyabb hozzáadott értéket pedig az ország déli és az észak-keleti perifériáin fekvő járásokban
mérték.
Az életminőség és az elérhetőség javítása vonalas infrastruktúra fejlesztésével
A tanyás térségek – és ezen belül a külterületi fekvés miatt a tanyákon élők – elérhetősége nem
mondható jónak, a tömegközlekedés elmaradott. A vezetékes közműhálózatok kiépítettsége hiányos,
az ivóvíz minősége sok helyen nem megfelelő. A tanyák elektromos árammal való ellátottságában
jelentős területi különbségek mutatkoznak. Míg Bács-Kiskun megyében a Kiskunmajsai járásban a
tanyák csupán 80%-án van villany, addig a Mórahalmi járásban szinte teljes a villamos energia hálózat
kiépítettsége. Azon tanyák számát, amelyek nem rendelkeznek villamos energia ellátással a tanyavilág
egységes és teljes felméréséig csak becsülni lehet. A fő problémát általában a vezetékektől való nagy
távolságok jelentik, a Homokhátságra jellemző, egymástól is távol lévő tanyák esetében a
vezetékhálózatra való kapcsolat kiépítése nagy és kevéssé gazdaságos beruházással jár, ez esetben az
egyéni energia ellátást biztosító egységek kiépítése jobb megoldás. A vezetékhálózat fejlesztését a sor
és bokor tanyák esetében érdemesebb megvalósítani. A 2011-es népszámlálás adatai alapján villanyés vízellátással nem rendelkező komfort nélküli és szükséglakások aránya a tanyás térségekben 2%
volt, amely az országos átlagot kis mértékben meghaladja. A tanyás térségekben a közüzemi
ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 2014-ben 91,1% volt, amely az elmaradt
országos átlagtól (94,7%). A vezetékes gázzal rendelkező lakások aránya a tanyás járások esetében
(75,1%) az országos átlagnál magasabbnak mondható, ez az arány a vizsgált időszakban 5
százalékponttal csökkent. A csatornázás tekintetében azonban jelentősebb lemaradás figyelhető meg
a térségtípusnál, a lakások csatornázottságának aránya 2014-ben 66,3% volt, ami több mint 10%-kal
alacsonyabb az országos átlagnál. A szélessávú internet előfizetők lakossághoz mért aránya az
országos szint (206 előfizető) alatt maradt, 2014-ben 178 előfizető jutott 1000 lakosra.
A tanyás járásokban a települési bel- és külterületi utak hossza a 2009 és 2013 között 44 192 km-ről
45 777 km-re emelkedett. Ezen 3,59%-os növekedés az országosnál (3,3%) nagyobb mértékű. A
45 777 km-ből 10 147 km volt a kiépített utak hossza, amely 22,2%-os kiépítettséget jelentett.
Pozitívum, hogy ezen mutató értéke is az országos szintet meghaladó mértékben növekedett a vizsgált
időszakban, több mint 5%-kal. A tanyás járásokban a belterületi kiépítettség 1,4 százalékponttal nőtt,
amely magasabb az országos növekedésnél. A tanyákhoz való eljutás kulcsfontosságú ezen
térségekben, ezért a külterületi kiépítettség csekély mértékű növekedése (0,1 százalékpont) az
országos átlag csökkenése mellett a térségi elérhetőség javulását mutatja. Az elérhetőséget vizsgálva a
tanyás térségek települései kedvezőbb helyzetben vannak az országos átlagnál. A leggyorsabb út
hossza a járásközpontig a tanyás térségekben átlagosan 16,6 perc, az országos átlagnál kevesebb, a
megyeszékhely elérése 49,5 perc, amely viszont az országos átlagnál (46,4 perc) több volt 2014-ben.
A legközelebbi autópálya csomópont elérése átlagosan 32,7 percet vett igénybe, míg az országban ez
átlagosan 38,3 percbe telt. Fontos megjegyezni, hogy az autópályák elérhetősége 2009 óta
folyamatosan javult Magyarországon, és a tanyás térségekben egyaránt.
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a. A tanyás térségek adottságaihoz igazodó, versenyképes agrártermék-struktúra kialakítása
Ezen térségtípusra kiemelten jellemző a mezőgazdasági tevékenységek folytatása. Ezt a működő
mezőgazdasági vállalkozások 1000 lakosra jutó száma (3,1 vállalkozás) is bizonyítja, amely 2012ben továbbra is meghaladta az országos átlagot (2,3 vállalkozás). 2009-től kezdve lassú növekedés
tapasztalható ezen mutató tekintetében, majd 2012-re jelentkezett egy kisebb megtorpanás. A
legmagasabb értékkel a Kisteleki, Kiskunmajsai és Kiskőrösi járások rendelkeztek, a legkevesebb
működő mezőgazdasági vállalkozás 1000 főre nézve Pest megye járásait jellemezte. A regisztrált
mezőgazdasági vállalkozások tekintetében is hasonló az eredmény, 2014-ben a tanyás térségekben
76,7 jutott 1000 lakosra, míg az országos átlag 47,36 volt. Az ezer lakosra jutó lassú járművek száma
is jól mutatja a tanyás térségek mezőgazdasági jellegét, a tanyás járásokban 2014-ben ez a szám 20,5
db volt, jócskán meghaladva az országos átlagot (13,2 db). A lassú járművek száma 2009 óta töretlen
emelkedést mutat, a 11 százalékpontos növekedés aktív gépjármű-beruházásokra utal. A tanyás
térségekben 100 ezer főre működő mezőgazdasági szövetkezetből (7,6 db) is több jutott, mint az
országban átlagosan, azonban a mezőgazdasági szövetkezetek száma folyamatosan csökkent. Az
őstermelők 1000 lakosra jutó száma is kimagaslott a tanyás térségekben, 2014-ben ez a szám 49,6
volt, az országos átlag 1,7-szerese.
Új típusú lakó- és üdülőfunkciók megjelenése
A tanyás térségekben az adófizetők aránya 2009 és 2014 között több mint 4 százalékponttal nőtt,
amely növekedési ütemnek köszönhetően a vizsgált időszak végére 46,8%-ra emelkedett, túllépve az
országos átlagot (46,5%). Az épített lakások 1000 lakosra vetített száma az országos trendhez
igazodva drasztikusan, majd 2011-től enyhébb ütemben csökkent, 2014-ben 0,8 épített lakás jutott
1000 lakosra a tanyás térségekben.
A tanyás térségek egyik lehetséges fejlődési iránya a jellemzően mezőgazdasági tevékenységek
diverzifikációja, ezen belül az idegenforgalom beindítása, amelynek elsődleges célcsoportja a tanyasi,
aktív és falusi turizmus iránt érdeklődők. A térségtípusban a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött
vendégéjszakák száma a vizsgált időszakban több mint harmadával emelkedett, amely kevéssel
meghaladta az országos átlagot (30,6%). Magyarország vendégéjszakáinak számából a tanyás járások
9,5%-ot képviseltek, amely a 2009 és 2014 közötti enyhe növekedés eredménye. A külföldi vendégek
vendégéjszakái ennek a negyedét tették ki, amely az országos fele-fele aránytól jóval elmaradt, az
idelátogatók jellemzően belföldről érkeztek. A falusi vendéglátásban eltöltött vendégéjszakákból a
tanyás térségek vendégéjszakáinak (41 756 éjszaka) aránya 2009 óta egy csökkenés, majd lassú
emelkedés következtében 2014-ben 11,2%-ot tett ki. A magánszállásadás vendégforgalma az
országos trendhez igazodva 2011-ig csökkent a tanyás térségekben, majd 2012-től kezdve emelkedni
kezdett, összesen 1,3 százalékponttal emelve az ország magánszállásainak forgalmából elfoglalt
részarányát. A magánszálláshelyeken a vizsgált időszak alatt 40%-os emelkedés – az országos
növekedés duplája – jelentkezett a tanyás térségekben. A falusi szállások férőhelyeit, míg az
országban 2010 óta csökkenés jelentkezett, a tanyás járásokban sikerült 7,3%-kal növelni
(2 182 férőhely). Ezen kapacitásbővítés az összes férőhely arányában is megmutatkozott, amely a
falusi szállásférőhelyek 10,3%-át jelentette 2014-ben. Ugyanez megfigyelhető a magánszálláshelyek
férőhelyszámánál, ahol 19,9%-os kapacitásbővítés jelentkezett az országban folyamatosan egyre
csökkenő tendencia dacára. A falusi vendéglátók száma az országos csökkenési mértéknél kevésbé,
csak mintegy 6%-kal csökkent az említett évek során, ennek ellenére az összes falusi vendéglátó
körében növekedett az arányuk, 9,8%-ot tettek ki 2014-re. Ezen térségtípus esetén látható, hogy az
idegenforgalom bár javuló tendenciát mutat, a funkcióváltáshoz szükséges optimális értéket még nem
érte el.
A rászoruló lakosság szociális és egészségügyi ellátásának fejlesztése és a közbiztonság
megteremtése
A halálozások 1000 fő időskorúra (65 év feletti) jutó száma 2014-ben az országos átlagértéknél 1,8
százalékponttal volt magasabb a tanyás járásokban (73,9). Az országos trendhez igazodva 2010-et
leszámítva folyamatos, azonban az országos mértéktől kissé elmaradó mértékű csökkenés figyelhető
meg a halálozások számában. 2014-ban a tanyás térségekben 100 ezer lakosra 48 háziorvos jutott, míg
az országos átlag 49 volt, ezen arány 2009 óta 0,2%-kal emelkedett, azonban az országos ellátottsági
ráta 0,4%-kal csökkent. A tanyagondnoki szolgálattal ellátott települések száma 2008-ról 2013-ra
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44,2%-kal bővült, a gesztor és bevont településeket együtt számolva a 346 ellátott településből a
tanyás térségekben több mint a fele, 175 működött. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013-ban
2109 településen volt elérhető, amelynek kevéssel több, mint 13%-a található tanyás járásban. A
tanyagondnoki szolgálatokban foglalkoztatottak száma folyamatosan emelkedett ezen időszakban,
2013-ra a tanyás térségekben összesen 284 volt az átlagos foglalkoztatott szám, amely közel
másfélszerese a 2009-es értéknek. Ezzel párhuzamosan a szolgálatok gépjárműállománya is 45%kal nőtt, amely bővülés a szolgálatok sikeres kiterjesztését mutatja. A tanyás térségekben a regisztrált
bűncselekmények száma 2009 és 2013 között emelkedett, majd csökkent, így az időszak végére
közel ötödével csökkent a bűncselekmények száma. Az 1000 főre jutó bűncselekmények száma 2013ban 32,2 volt, amely elmaradt az országos átlagtól (38).
Ormánság
A dél-baranyai Ormánság hazánk egyik legelmaradottabb térsége, fejlődési problémái évtizedekre
nyúlnak vissza. Az 1800-as évek elején még virágzó ártéri gazdálkodás folyt a térségben, amelynek
azonban a Dráva szabályozása véget vetett, és az Ormánság gyors hanyatlásnak indult, melynek
hátterében számos más társadalmi, gazdasági tényező is állt. Jelenleg a gyenge infrastrukturális
ellátottsággal rendelkező aprófalvas térségben nagyon magas a munkanélküliség és az alacsony
életszínvonalból, a foglalkozási lehetőségek hiányából adódóan igen jelentős az elvándorlás. A
lakosságon belül jelentős a romák aránya.

91. ábra: Az Ormánság térsége Baranya megyében
Az Ormánságot 52 település alkotja, melynek területe 643 km2, az ország területének csupán 0,7%-a.
E települések lakónépessége 2014-ben 17 811 fő volt, az ország alig 0,2%-a. A térség lakónépessége
2009 és 2014 között 4%-kal csökkent. A lakónépesség csökkenéséhez legnagyobb mértékben az
elvándorlás járul hozzá. A vizsgált időszakban a vándorlási egyenleg mintegy 1085 fős passzívumot
mutat. A vándorlási veszteség miatti negatív demográfiai folyamatot a természetes fogyás fokozza.
2009 és 2014 között a halálozások száma 394-gyel haladta meg az élveszületések számát.
Az Ormánság elmaradott, periférikus helyzetű településeket foglal magába. Ennek következtében a
hozzáadott értékteremtés igen alacsony. Az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték128 országos átlaga
2014-ben 3,3 millió Ft volt, melytől az Ormánság jelentősen elmaradt (515 ezer Ft). 2009-hez képest
(195 ezer Ft/fő) jelentős növekedés történt, melynek üteme majdnem kétszer annyi volt, mint az
országos átlag.
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A térség munkanélküliségi rátája (15-64 év közötti lakónépességre viszonyítva) a 2009-es értékhez
képest 8,6 százalékponttal csökkent, így 2014-ben 6,9% volt, amely így is meghaladta az országos
átlagot (4,5%).
Területi folyamatok a területfejlesztési célok tükrében:
Táji adottságokhoz igazodó mezőgazdaság, legelők és gyümölcsösök területének növelése,
méhészet, halgazdálkodás, helyi termékek
A működő, fő tevékenységük alapján a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat gazdasági ágba
tartozó vállalkozások száma 75-ről 87-re emelkedett 2009 és 2013 között, ezer lakosra viszonyított
száma pedig 4-ről 4,8-ra növekedett, ami nagyjából kétszerese az országos átlagnak.
Az Ős-Dráva Programról Magyarország kormánya 2012-ben határozatot hozott. A kormányzat
szándéka szerint az Ős-Dráva Program tervezési területén meg kell teremteni a felszíni vízrendszerre
alapozott komplex, a természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő, hosszú távon is
fenntartható fejlődés feltételeit. A döntés eredményeként a már korábban elkészült tanulmányok és
projektötletek konkrét tervezése és kivitelezése is megindulhatott az Ormánságban .
A program az egyes vízrendszerekhez érkező vizek visszatartáshoz, illetve elosztásához szükséges
vízügyi-műszaki létesítmények kiépítését tartalmazza, amelyekkel növelhető a felszíni vizek
kiterjedése, a vízborítottság időtartama az időszakosan vízzel borított- és a vízjárta területeken. A
vízvisszatartással kapcsolatos beavatkozások minden esetben a tájszerkezethez (mikrodomborzat,
felszíni vízlevezető-hálózat, mélyterületek) igazodva történnek, figyelembe véve a helyi társadalmigazdasági igényeket is.
Erdősítés, erdőgazdálkodásban rejlő lehetőségek fenntartható kihasználása
Az erdők az Ormánság területének 25 %-át teszik ki, ami 3 százalékponttal magasabb, mint az
országos átlagérték. Összességében a térség erdősültsége 43 hektárral, 0,3%-kal csökkent 2014 és
2009 között, miközben országosan 1%-os növekedés történt.
Turizmus fejlesztése, turisztikai desztinációk elérhetőségének és szolgáltatásainak javítása
Az ezer lakosra jutó vendégéjszakák számában 59%-os csökkenést lehetett regisztrálni a térségben. A
falusi szálláshelyeken ugyanezen mutatót vizsgálva mintegy 63%-os csökkenés látható a vizsgált
időszakban, miközben a falusi szálláshelyek vendéglátóinak száma 71%-kal, a falusi
szállásférőhelyeké pedig 57%-kal csökkent.
1.6.4.

Területfejlesztési szempontból kiemelt térségek: Balaton és Tokaj térsége

Balaton-térség
A térség természeti és kulturális adottságai, történelmi emlékei, a tó és a változatos szépségű táj illetve
települési környezet összhangja révén a magyarországi idegenforgalom második legkedveltebb
térsége. A vizsgált - 2009 és 2014 közötti - időszakban a vendégek és vendégéjszakák száma is
növekedett. A továbbra is erőteljes szezonalitás miatt a lakossági fogyasztást a nyári hónapokban csak
a fővárosé előzi meg.
A Balaton térség (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény által lehatárolt
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) teljes területe 3886,2 km2, amelyből 1318,3 km2 a parti, 90,8 km2 a
partközeli és 2477,1 km2 a háttértelepülések területe. A térséget 52 part menti és 112 háttértelepülés
alkotta 2008-ig. A 2008. évi LVII. törvény a települések számát 179-re emelte, amely
Balatonakarattya Balatonkeneséről való leválása után 180-ra nőtt, s amelyek közül 45 parti, 7
partközeli, 128 pedig háttértelepülés.
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92. ábra: A Balaton-térség települései
A parti és partközeli települések lakónépessége 2014-ben 147,1 ezer fő, a háttértelepüléseké 112,4
ezer fő volt, azaz összesen 259,4 ezren laktak a térségben. A lakónépesség száma 2009 és 2014 között
1%-kal, 2551 fővel csökkent, azonban a térségen belül eltérő folyamatok játszódtak le. A partközeli
települések lakónépessége kismértékben nőtt (346 fővel), míg a parti településeké 125, a
háttértelepüléseké pedig 2772 fővel csökkent. A népességfogyás oka leginkább a természetes fogyás,
a vizsgált időszakban a parti településeken az 1000 főre jutó csökkenés 5,4 fő volt, míg a
háttértelepüléseken 5,7, a partközelieken pedig 5,0 fő. A belföldi vándorlás 2009 és 2014 között a
BKÜ egészében mindössze 339 fős népességgyarapodást eredményezett (ennek 1000 lakosra jutó
értéke 0,2 fő volt). A parti és partközeli településeket betelepülés, a háttértelepüléseket viszont
elköltözés jellemezte.
A Balaton térség a gazdasági értékteremtés terén jelentősen elmaradt az ország átlagos termelésétől.
Az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték129 a térségtípus esetében csupán 1,1 millió Ft volt (2014),
amely kevesebb, mint az országos átlag harmada (2009-ben még az országos átlag fele körül volt ez az
érték). A térségtípuson belül komoly területi különbség húzódott meg. Amíg a parti települések átlaga
1,4 millió Ft volt, addig a háttértelepüléseké 0,9 millió Ft, a partközelieké pedig 0,6 millió Ft. A térség
egészét tekintve az egy főre jutó BHÉ 14%-kal növekedett 2009 és 2014 között, amely jóval elmarad
az országos átlagtól. A változás ugyanakkor nem egyenletesen történt, hiszen ameddig a part menti és
a háttértelepülések értéke növekedett (36% és 6%-kal), addig a partközelieké csökkent (22%-kal).
Területi folyamatok a területfejlesztési célok tükrében
A természetvédelemre, táji adottságokra épülő helyi gazdálkodási módok kialakítása
A táji adottságokra épülő mezőgazdasági termelést végző kistermelők száma 2013-ban az országban
60 370 fő volt, közülük a Balaton-térségben 1 577 fő tevékenykedett (ebből 790 fő a háttér, 752 a parti
és 45 fő a partközeli településeken). 2009 óta pozitív folyamatként mind az országot, mind a
térségtípust növekvő értékek jellemzik.
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Az ökológiai rendszer védelme, táji természeti örökség védelme és fenntartható hasznosítása
Az országos jelentőségű védett terület a térség 16%-át teszi ki, mintegy másfélszeres arányt elérve,
mint az országos átlag. Ez az arány a háttértelepüléseken 19%, a partiakon 11% a partközelieken pedig
1%. Az arányok a vizsgált időszakban nem változtak. Mivel a Balaton vízfelülete is Natura 2000
terület, ezért a Balaton térségben kiemelkedően nagy, 56% a különleges természetmegőrzési
területek aránya. A térségben lévő 2 031 km2 nagyságú Natura 2000 területből 1 249 km2 a parti, 774
km2 a háttér, míg 8 km2 a partközeli településeken helyezkedik el. Az erdők130 a térség területének
24%-át teszik ki, ez 2 százalékponttal magasabb, mint az országos átlagérték. Ennek nagy részét a
háttértelepülések adják, ahol az erdősültség 30%, míg a partközelieken 24%, a parti településeken
pedig 12%, miközben a háttértelepüléseken és a partközelieken nőtt (0,3 és 0,1 százalékponttal), addig
a partiak esetében csökkent ez az arány (0,4 százalékponttal) 2009 és 2014 között.
A vezetékes közmű infrastruktúra-fejlesztése tovább folytatódott 2009 és 2014 között, melynek
eredményeként a térség lakásállományának csatornázottsága 77% volt. Ez az arány a
háttértelepüléseken nőtt a legnagyobb mértékben - 60%-ról 67%-ra -, továbbá a települések 12%-a
esetén megvalósult a teljes rákötési arány. A Balaton-felvidéki kis településeknél a szennyvíz
ártalommentes elhelyezésére alkalmazott egyedi szennyvíztisztító berendezések programszerű
telepítése folyamatosan zajlott a vizsgált időszakban.
A Balaton vízminősége az áramlási rendszer miatt a Keszthelyi öbölben a legkevésbé jó (ahol a
legnagyobb szervesanyag forrás, a Zala torkolata található), a minőség a tó keleti medre felé javul, a
legjobb szinte mindig a Siófoki medencében. A víztestek ökológiai és kémiai állapotát vizsgáló
integrált minősítés szerint a tó vízének állapota a vizsgált időszakban jónak mondható.
Az egy lakosra jutó elszállított települési szilárd hulladék mennyisége (296 kg/fő/év) a
turistaforgalom miatt az országos átlag harmadával volt magasabb 2014-ben. A turizmussal való
összefüggést mutatja, hogy a háttértelepüléseken az országos átlagnak megfelelő volt ez az arány (222
kg/fő/év), míg a frekventált parti településeken több mint másfélszer akkora (359 kg/fő/év). A helyzet
az elmúlt években – az országos trendhez hasonlóan – javult, a Balaton-térség egészét nézve 2009-ben
még 355 kg/fő/év, 2014-ben pedig már csak 296 kg/fő/év volt az elszállított hulladék mennyisége,
annak ellenére, hogy a térség vendégforgalma nőtt.
A fenntartható és versenyképes turizmus feltételeinek kialakítása
A vizsgált időszak vendégforgalmát a növekedés jellemezte, amelyet elsősorban a parti települések
látogatottságának növekedése okozott, de hasonló folyamat játszódott le a partközeli és a
háttértelepüléseken is. A térség egészét tekintve a vendégek száma 15,3%-kal, a vendégéjszakák
száma 8%-kal nőtt. A 2014-es adatok jól érzékeltetik a térségen belüli erőteljes koncentrációt. A parti
települések a vendégek 75%-át, a partközeliek 14%-át, míg a háttértelepülések a 11%-át adják.
Az ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma a vizsgált
időszakban 17%-kal növekedett a térség egészét nézve, míg ugyanezen arány a magánszálláshelyeket
tekintve 11 %-kal csökkent.
A környezeti szempontoknak megfelelő közlekedési hálózat fejlesztése
A vizsgált időszakban a Balaton déli partján jelentős vasúti fejlesztés történt: Lepsény és SzántódKőröshegy vasúti vonalszakaszon a meglévő vasúti pálya átépült, Szabadisóstó - Siófok- Zamárdi
felső között pedig új második vágány került kialakításra. A vonalszakaszt 2015. 10. 30-án adták át.
A térség turisztikai életében fontos szerepe van a közösségi közlekedésnek és az ehhez kapcsolódó
intermodális fejlesztésnek. Ennek keretében 2015 novemberétől egységes utas tájékoztató rendszer
segíti a közlekedők eligazodását a régió nagyobb vasút- és hajóállomásain, valamint a forgalmasabb
siófoki autóbuszmegállókban. A kijelzőkön valós idejű információt kaphatnak az utasok a járatokról,
az utazási lehetőségekről, a balatoni programokról és a tényleges forgalmi helyzetről. A projekt
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tartalmazta az állomások és buszmegállók felújítását, valamint a kerékpár tárolók, parkolók
kialakítását.
Továbbra is problémát jelent a térségben a Balaton vasúttal történő körbejárhatóságának hiánya.
Szükséges egy deltavágány építése Balatonakarattya és Balatonaliga között, valamint az északi part
villamosítása, pályaépítése és a biztosítóberendezés fejlesztése. Gondot okoz, hogy a Balatonhoz
vezető közutak minősége fokozatosan romlik, kapacitásuk alacsony.
Infokommunikációs és közszolgáltatási hálózatok kialakítása
Az ezer lakosra jutó internet előfizetések száma 2014-ben 242 volt a Balaton-térségben, míg az
országos átlag 259. Ebből a szempontból kiemelkednek a parti települések, ahol ez az arány 277, míg
a háttértelepüléseken csupán 199, a partközelieken pedig 250.
Az oktatási intézmények közül óvodából 131, általános iskolából 108, gimnáziumból 10,
szakközépiskolából pedig 18 volt található a térségben. A Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet területén 6
egészségügyi intézmény látja el a betegeket (Hévízen, Balatonfüreden, Keszthelyen, Lullán,
Siófokon és Tapolcán), míg kulturális intézmények közül könyvtárból 183 volt a térségben, melyek
közül 131 a háttér, 45 a parti és 7 a partközeli településeken.
Tokaj térsége131
Tokaj térsége a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fekvő Tokaj-Hegyalját (más néven a Tokaji
Borvidéket) jelenti. A térség öt járásban (Gönci, Tokaji, Szerencsi, Sátoraljaújhelyi, Sárospataki járás)
elterülő 27 települést foglal magában, melyet a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi
jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló
178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 22. §-a szerint benyújtott termékleírás határoz meg (a termékleírás
teljes terjedelmében a www. boraszat.kormany.hu oldalon érhető el). Az öt járás területét összesen
873,4 km2-en érintő települések közül Abaújszántó, Szerencs, Tokaj, Sárospatak és Sátoraljaújhely
rendelkezik városi jogállással.132
Tokaj térségét az országnál és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyénél is jelentősebb népességfogyás és
elvándorlás jellemezte a 2009 és 2014 közötti időszakban. A folyamat mérséklése érdekében a
térségben rejlő természeti és gazdasági potenciál kiaknázása, ezek fejlesztése lehet az elsődleges cél.
A borvidékek között a szőlő- és gyümölcsterületek aránya kiemelkedő, a természeti és kulturális
örökséghez kapcsolódó turizmus infrastrukturális feltételei bővültek, a vendégéjszakák száma
emelkedett, a kommunális és közlekedési infrastruktúra javult.
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93. ábra: A Tokaji Borvidék térsége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
A térség lakónépessége 2011 óta folyamatosan csökken, 2014-ben 71290 fő volt, amely 2792 fővel
kevesebb, mint 2009-ben. Ez a 3,8 %-os népességveszteség több mint duplája az országos átlagnak
(1,6%), és Borsod-Abaúj-Zemplén megye mutatójánál (3,6 %-os csökkenés) is kedvezőtlenebb. (KSH)
A népesség csökkenésének okára részben a természetes fogyás, részben a vándorlási egyenleg
változásai adnak magyarázatot. Tokaj térségében a természetes fogyás a vizsgált időszakban éves
szinten 7,5‰ és 6,5‰ között változott. 2014-ben a 27 településen átlagosan 6,9 ‰-es csökkenés
történt, amely közel kétszerese az országos átlagnak (3,5 ‰ fogyás) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye
mutatójának (3,7‰ fogyás) is. (KSH)
Tokaj-Hegyalja vándorlási egyenlege 2014-ben 2009-hez képest– Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez
(2,2‰) hasonlóan – 2,3 ezrelékpontot javult, de a térséget erős, 7,1‰ elvándorlás jellemezte. Az
elvándorlás a megyei szintet (6,1‰) felülmúlja. (KSH)
Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték133 Tokaj térségében (821 ezer Ft) kis mértékben maradt
el ugyan Borsod-Abaúj-Zemplén megye (857 ezer Ft) eredményétől 2013-ban, de az országos átlag
(2003 ezer Ft) 40%-át is alig érte el. Ezzel szemben mind a megyében (38,6%), mind Tokaj térségében
(24,7%) az országos átlag (10,7%) kétszeresét meghaladó folyamatos javulás figyelhető meg 2009 és
2013 között.
Területi folyamatok a területfejlesztési célok tükrében:
Szőlészeti-borászati és egyéb mezőgazdasági fejlesztések
A 2010-ben elvégzett országos mezőgazdasági összeírás adatai134 szerint Tokaj-Hegyalján a
gyümölcsös területek aránya 1,73%-ot, a szőlőterületek aránya 4,54%-ot képviselt. Ezek az
eredmények nem csak az országos (0,9% és 0,64%) átlaghoz viszonyítva, de a borvidékek között is
kiemelkedők. A borvidéki összevetésben a gyümölcsös területek aránya 2. (a Mátrai borvidék után), a
szőlőterületek aránya 3. legmagasabb (a Villányi és az Egri borvidék után).
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A 2012-es évi adatok alapján a Tokaj-hegyaljai borvidék Magyarország bortermelésének
hozzávetőlegesen 7,5%-át adja, mintegy 200-230 ezer hl/éves termelési mennyiséggel.135
A működő vállalkozások 1000 lakosra jutó száma az országos trendhez hasonlóan Tokaj-Hegyalján
is csökkent 2009 és 2013 között, a változás mértéke (5,7 darab) és a csökkenés kiindulási értékhez
viszonyított aránya (11,4%) azonban nem haladta meg az országos átlagot (13 darab és 18,4%). A
Tokaj-térségi változás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyeinél (9 darab és 19,2%) is kedvezőbb volt. A
működő vállalkozások 1000 lakosra jutó száma Tokaj térségében az országos átlag (58,68 darab)
76,6%-át érte el 2013-ban (45 darab), de több mint 11 százalékponttal kedvezőbb volt a megyei
értéknél (39,1 darab, az országos átlag 65,4%-a).
A regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó száma a feldolgozóipar nemzetgazdasági ágban
2009 és 2014 között Tokaj térségében 3,23%-kal (0,27 darab) nőtt annak ellenére, hogy az országos
tendencia enyhén negatív irányú (0,44%-os csökkenés) volt. A tokaji változás aránya elmaradt
Borsod-Abaúj-Zemplén megye (5,71%, 0,27 darab) eredményétől. Tokaj térségében a feldolgozóipari
regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó száma 2014-ben jelentősen meghaladta (8,5 darab, az
országos átlag 117,2%-a) mind az országos (7,24 darab), mind a megyei (5,1 darab, az országos átlag
70%-a) értékeket.
Közlekedési kapcsolatok és feltételek javítása
Tokaj-Hegyalja közlekedési kapcsolatainak javulása a főváros közúti elérhetőségével is mérhető. A
Budapestig tartó leggyorsabb út percben megadott hossza136 alapján 2009 és 2014 között Tokaj
térség településeinek átlagos elérési ideje – hasonlóan Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez –
minimálisan, nagyságrendileg fél perccel (164,15 percről 163,51 percre) csökkent.
A térség településein belüli közúti közlekedés minősége nagymértékben függ a kiépített
önkormányzati utak arányától. A vizsgált időszak alatt Tokaj térségében a kiépített önkormányzati
utak aránya (0,37 százalékpont) az országos (0,07 százalékpont) és a megyei (0,26 százalékpont)
átlagot meghaladó mértékben javult. A térség településein a kiépítettség aránya (29,23%) 2014-ben
magasabb volt az országos átlagnál (26,49%), de nem érte el Borsod-Abaúj-Zemplén megye szintjét
(30,39%).
A kerékpáros közlekedés a lakosság egy része és számos turista számára megfelelő alternatívát jelent.
Az önkormányzati kerékpárutak, közös gyalog- és kerékpárutak 10.000 főre jutó hossza Tokaj
térségében (0,24 km, 8,6%) az országos (0,71 km, 36,8%) és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei (0,47
km, 32,7%) értéknél alacsonyabb mértékben növekedett. A gyarapodás üteme betudható annak, hogy
Tokaj térségében 2014-ben a mutató értéke 2,98 km volt, amely az országos átlagnál (2,64 km) 13%
százalékponttal magasabb, és amelytől a megyei érték (1,91 km, az országos átlag 72,35%-a) jócskán
elmarad.
Világörökségi értékőrzés
Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék kultúrtájat az 1972-ben megszületett Világ Kulturális és
Természeti Örökségének Védelméről szóló UNESCO egyezmény alapján – amelyhez
Magyarország 1985-ben csatlakozott – a Világörökségi Bizottság 2002-ben vette fel az UNESCO
Világörökségi Listára. Az egyezmény aláírásával a csatlakozó országok kötelezettséget vállaltak arra,
hogy megóvják saját nemzeti örökségüket, beleértve a Világörökségi Jegyzékben nem szereplő javakat
is. A világörökségi értékőrzés Tokaj térségében az egyik fontos fejlesztés- és területpolitikai célként
fogalmazódhat meg oly módon, hogy az értékek megőrzése mellett a térség számára a gazdasági
fejlődéshez kapcsolódó bevételi forrást is jelentsen.
A világörökségi kultúrtájon a természeti értékek mellett a kulturális (műemléki) értékek védelme is
kiemelt fontosságú. A térség múzeumai közül kiemelkedik a sárospataki Rákóczi-vár, fontos
közgyűjtemény a Tokaji Múzeum, a szerencsi Rákóczi-várban működő Zempléni Múzeum, a
sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum és a széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma. A múzeumok és a
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térségben található tájházak mellett kiemelt figyelmet érdemelnek a tokaj-hegyaljai pincerendszerek,
amelyeket a világörökségi listára vétel során az UNESCO is a legnagyobb számban nevesített. Tokaj
térségben 183 műemlék, 11 műemléki környezet, 1 műemléki jelentőségű terület137 (Sárospatak
történelmi belvárosa) és 1 – az országban egyetlen – műemlék történeti táj található.
A természeti és kulturális örökségekben rejlő gazdasági potenciál fenntartható módon történő
kihasználása elsősorban a turizmus területén lehetséges a megfelelő minőségű és tematikájú turisztikai
kínálat kialakításával, az ehhez kapcsolódó marketing tevékenység erősítésével a belföldi és külföldi
vendégforgalom növelése érdekében.
A kereskedelmi szállásférőhelyek 1000 lakosra jutó száma 2009 és 2014 között az országos
trendhez hasonlóan Tokaj térségében is emelkedést mutat. A változás mértéke Tokaj térségben (21,4
darab) meghaladja a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei (6,1 darab) és az országos szintet (7,4 darab) is,
de a változás kiindulási értékhez viszonyított aránya (20,7%) alatta marad mind az országos (24,7%),
mind a megyei átlagnak (23,6%). Az alacsonyabb térségi növekedés egyik magyarázata, hogy a
viszonyszám 2014-es értékei alapján Tokaj térsége (63,5 darab, az országos átlag 169%-a) jelentősen
felülmúlja mind a megyei (31,96 darab, az országos átlag 84,9%-a), mind az országos átlagot (37,6
darab).
A kereskedelmi szállásférőhelyek bővülése mellett a kereskedelmi szálláshelyeken 1000 lakosra
jutó külföldi vendégek száma is növekedést mutat, mértéke meghaladja a szállásférőhelyek
bővülésének ütemét. A vizsgált időszakban Tokaj térségében 2009 és 2014 között 91 fővel, a
kiindulási értékhez képest közel 50%-kal nőtt a viszonyszám (2014-ben 273 fő). A növekedés mértéke
és aránya meghaladja a megyei (28,4 fő, 32,4%) és az országos szintet (146,2 fő, 45,4%) is. TokajHegyalja eredménye 2014-ben elérte a 273 főt, amely az országos átlagértéknek (468,5 fő) ugyan csak
az 58,3%-a, de több mint kétszer jobb a megyei értéknél (116,2 fő, az országos átlag 24,8%-a).
A külföldiek által a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött 1000 lakosra jutó vendégéjszakák
száma a vizsgált időszakban hasonlóan változott, mint a külföldi vendégek számára vonatkozó
viszonyszám. Tokaj térségében változás értéke (218,7 darab) és aránya (55,3%) meghaladta a megyei
szintet (81,9 darab és 37,2%) és utóbbiban az országos szintet (332,5 darab és 36,1%) is. 2014-ben a
mutató országos átlagának (1253,2 darab) 49%-át érte el Tokaj-Hegyalja (614,25 darab), míg BorsodAbaúj-Zemplén megye (302,6 darab) az országos átlag negyede (24,1%) alatt maradt.
Humánerőforrás-fejlesztések
A KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján Tokaj térségében a roma népesség aránya (6,1%, az
országos átlag 192%-a) meghaladta az országos átlagot (3,2%), de elmaradt a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei értéktől (8,5%, az országos átlag 268,2%-a). Kiemelkedően magas volt a roma népesség
aránya Makkoshotyka (28,1%), Olaszliszka (17,2%), Erdőhorváti (12,75%) és Mezőzombor (12,63%)
településeken.
A 18 éves és idősebbek között legalább érettségivel rendelkezők arányára vonatkozó KSH adatok
szintén a 2011. évi népszámlálásból állnak rendelkezésre. Az arány Tokaj térségében (43,1%) szinte
pontosan egyezik a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei értékkel (43,1%) és 5,9 százalékponttal marad el
az országos átlagtól (49,0%).
Az egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó-alap összege138 2009 és 2014 között országosan
7,05%-kal (55897 Ft-tal) nőtt. A Tokaj térségi (87385 Ft, 13,7%-os növekedés) növekedés mértéke és
aránya jelentősen meghaladta az országos és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei (52687 Ft, 8,2%)
átlagot. Az egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó alapot (összevont adóalap) képező
jövedelem összege 2014-ben országosan 848.838 Ft volt, amelynek Tokaj térsége a 85,6%-át (726.770
Ft), Borsod-Abaúj-Zemplén megye a 82,1%-át (697.134 Ft) érte el.
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Forrás: A Tokaji Borvidék helyzetértékelése
Adatok forrása: TeIR (NAV)
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A munkaképes korú állandó népességhez viszonyított nyilvántartott álláskeresők száma139 2009
és 2014 között Tokaj térségében (37,3%) és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (36,8%) arányait
tekintve az országos átlaggal (2,9 fő, 37,4%) azonos mértékben csökkent, a változás értékében (Tokaj
térsége 4,2 fő, megyei átlagban 4,8 fő) meghaladta azt. Az elmozduláshoz az elsődleges
munkaerőpiac bővülése mellett a közfoglalkoztatás bevezetése is hozzájárult, amely a vizsgált
területeken is éreztette hatását. A kedvező folyamatoknak köszönhetően a mutató országos értékét (5,7
fő) 2014-ben Tokaj térsége (8,5 fő, az országos átlag 151,7%-a) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (9,6
fő, az országos érték 171,4%-a) is elkezdte közelíteni.
A rendszeres szociális segélyben részesítettek 1000 lakosra jutó száma országos szinten 2009 és
2014 között jelentős mértékben, 46,9%-kal (3,36 fő) csökkent. Tokaj térségében és Borsod-AbaújZemplén megyében az országos átlagnál is nagyobb csökkenés mutatható ki. A mutató értéke a Tokaji
borvidéken 71,5%-kal (14,1 fő), a megyében 65,4%-kal (12,4 fő) mérséklődött. 2014-ben a rendszeres
szociális segélyben részesítettek 1000 lakosra jutó átlagos száma országosan 3,81 fő volt, míg Tokaj
térsége 5,62 fős (az országos átlag 147,5%-a), Borsod-Abaúj-Zemplén megye pedig 5,67 fős értéket
(az országos átlag 148,8%-a) ért el.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek 1000 állandó lakosra jutó száma
országos szinten 2009 és 2014 között 2,9%-kal (0,48 fő) csökkent. A csökkenés mértéke Tokaj
térségében (31,75% és 12,2 fő), valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (17,2 % és 7,2 fő) is
meghaladta az országos átlagot. 2014-ben a támogatásban részesítettek 1000 lakosra jutó száma
országosan 16 fő volt, míg Tokaj térségét 26,1 fős (az országos átlag 163,1%-a), Borsod-AbaújZemplén megyét pedig 34,7 fős érték (az országos átlag 216,4%-a) jellemezte.
Fokozott környezeti terhelés megelőzése
A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 2009 és 2012 között országosan (1,4
százalékpont), és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (0,5 százalékpont) csökkent, Tokaj térségében
(0,06 százalékpontos csökkenés) ellenben érdemi változás nem történt. A rendszeres
hulladékgyűjtésbe 2012-ben Tokaj térség lakásainak 97,88%-a (az országos átlag 107,7%-a), a megye
lakásainak 97,0%-a (az országos átlag 106,7%-a) került bevonásra.
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások aránya nem éri el a rendszeres
hulladékgyűjtésbe bevont lakások arányát, de a 2009 és 2014 közötti változás kedvező. Az országos
szintű növekedést (4,9 százalékpont) Tokaj térsége jelentősen (9,9 százalékpont), Borsod-AbaújZemplén megye kisebb mértékben (6,6 százalékpont) haladta meg. 2014-ben a Tokaj térségi lakások
80,8%-ának (az országos átlag 105%-a) szennyvize került közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba.
Borsod-Abaúj-Zemplén mutatója (72,5%, az országos átlag 94,2%-a) alatta maradt az országos
átlagnak (77%).
1.6.5.

Gazdasági – társadalmi felzárkóztatás térségei: kedvezményezett járások

Magyarország földrajzi perifériáin elhelyezkedő térségeinek nagy része nemcsak gazdasági, hanem
társadalmi viszonyait tekintve is – az országos átlagot tekintve – leszakadó tendenciát mutat. Ennek
alapvető okai között az infrastrukturális fejletlenség – mint a gazdasági fejlődés egyik gátja –, illetve
fejlesztésének lassúsága, továbbá a társadalmi javakhoz (úgymint minőségi oktatás, egészségügy, vagy
az életminőséget javító szolgáltatások) való egyenlő hozzáférés hiánya játszik kulcsszerepet.
Az ország fejlettségi szempontból elmaradottabb térségeinek körét a kedvezményezett járások
besorolását rögzítő 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet határolja le. A rendelet három
kedvezményezetti kategóriát határoz meg, melyekbe összesen 109 járás tartozik, ezek a rendelet
alapján a fejlettség országos szintjétől elmaradó térségek. Ezen térségekben élt 2014 végén az ország
népességének 34,7%-a. A rendelet értelmében a leginkább elmaradott térségek – az ún. komplex
programmal fejlesztendő járások – az ország népességének 10%-át adják. Ezen térségek több
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szempontból is elmaradnak az országos fejlettség átlagos szintjétől, ezért fejlesztésük kiemelten
fontos.
2013-ban a Kormány kialakította az ún. szabad vállalkozási zónákat, amelyeket a 27/2013. (II. 12.)
Korm. rendelet határol le, mely alapján összesen 1202 település minősül szabad vállalkozási zónának,
mely települések az ország népességének 20%-át tömörítik. A szabad vállalkozási zónák (települések)
97%-a kedvezményezett járásban található, így tehát a főbb megállapítások mindkét térségtípusra
igazak.
Az országos területfejlesztési koncepcióban külön fejlesztési térségtípusként szerepelnek a romák
által magas arányban140 lakott ún. társadalmi felzárkózás térségei, amelyek területileg átfednek a
kedvezményezett járásokkal, azonban érdemes külön is vizsgálni ezen térségeket, hiszen a hazai
nemzetiségek közül leginkább marginalizált helyzetben a romák vannak, akiket a gazdasági leszakadás
(jellemzően alacsony iskolázottság, magas munkanélküliség, stb.) mellett a társadalmi elszigetelődés
(kirekesztés) is sújt. A romák által magas arányban lakott térségek a népesség 12%-át teszik ki.
Az ország elmaradottabb térségei több, korábban bemutatott térségtípussal átfedésben vannak (pl. a
főleg aprófalvas és tanyás vidéki térségek, Ormánság, Cserehát), amely azt mutatja, hogy fejlesztésük
fokozott figyelmet kíván, hiszen az ország nagyobb részét érintő problémákkal küzdenek.
A kedvezményezett térségek – beleértve a szabad vállalkozási zónákat és a romák által magas
arányban lakott térségeket – demográfiai mutatói elmaradnak az országos átlagtól.
Népességfogyásuk gyorsabb, mint az országos átlag, azonban 2009-hez képest lassulni látszik a
fogyás. A térséget súlyosan érinti az elvándorlás, ami főleg a legelmaradottabb járásokat sújtja, ahol
2009-ben -11‰ körüli volt az elvándorlás mértéke (2014-re némiképp javult a helyzet, -6‰ körüli
volt az érték). 2014-ben csupán 6 olyan kedvezményezett járás volt, ahol pozitív volt a vándorlási
egyenleg.
Gazdaságilag sem jobb a helyzetük az elmaradottabb térségeknek, amit az egy főre jutó bruttó
hozzáadott érték is jelez: 2009-ben az országos átlag negyede volt az érték, míg 2014-re növekedett
ugyan a mutató értéke, azonban az átlagnak így is csak a 28,3%-át érte el. A legmagasabb gazdasági
súlya az 55 kedvezményezett járásnak (a kormányrendelet szerinti 1. kategória) volt, ahol 2014-ben az
átlag 36,6%-a volt az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték.
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Az országos átlag kétszeresét meghaladó arányú roma lakosság (a 2011-es népszámlálási adatok alapján
számítva).
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94. ábra: Területfejlesztési szempontból speciálisan kezelt térségek: kedvezményezett járások, szabad
vállalkozási zónák, romák által magas arányban lakott térségek
Területi folyamatok a területfejlesztési célok tükrében
A foglalkoztatás bővítése a lakosság, különös tekintettel a képzett csoportok helyben tartása
érdekében
A kedvezményezett járásokban élők foglalkoztatási szintje elmarad az országostól, a nyilvántartott
álláskeresők aránya a munkaképes korú (15-64 éves) népességből 1,5-szer magasabb, mint az
országos átlag, bár 2009-hez képest javulni látszik a helyzet, de még mindig jelentősen magasabb,
mint az országos szint. A legelmaradottabb, komplex programmal fejlesztendő 36 járásban a
munkanélküliek aránya kétszerese az országos átlagnak, hasonlóan rossz a helyzet az ún. roma
térségekben is. Mindezek alátámasztják, hogy a legfontosabb cél a kedvezményezett járások
foglalkoztatási helyzetének javítása. Ez egy többtényezős folyamat, hiszen a foglalkoztatási
helyzetet befolyásolja a helyi gazdasági fejlettség, a lakosok képzettségi szintje, a területen működő
vállalkozások, továbbá nem elhanyagolható szempont a népesség demográfiai helyzete sem.
A vizsgált térség magas munkanélküliségét súlyosbítja, hogy a munkanélküliek negyede már több
mint 12 hónapja bejelentett munkanélküli (bár ez a helyzet javult 2009-hez képest), továbbá az
alacsony képzettségi szint miatt az országos átlagnál (36%) magasabb a csak általános iskolát végzett
munkanélküliek aránya is (2014-ben a vizsgált térségben a munkanélküliek 41%-ának a legmagasabb
iskolai végzettsége az általános iskola volt).
A magas munkanélküliség egyik következménye, hogy magas az aktív korúak ellátásában
részesített lakosok száma. Közel kétszer annyian (13,5 fő/1000 lakos) kaptak 2009-ben rendszeres
szociális segélyt a kedvezményezett járásokban, mint az országos átlag (7,07 fő/1000 lakos), a romák
által magas arányban lakott térségekben azonban az átlag háromszorosa volt a segélyből élők száma
(20,9 fő/1000 lakos). 2014-re jelentősen csökkent az ellátásban részesülők száma, azonban továbbra is
magasabb a romák által magas arányban lakott térségekben a segélyből élők száma. A foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesültek ezer lakosra jutó száma 2009 és 2014 között csökkent mind
országos szinten, mind a kedvezményezett járásokban. Azonban jól mutatja ezen támogatásban
részesülők száma, hogy a legelmaradottabb térségekben a foglalkoztatási helyzet a legnagyobb
megoldandó probléma: 2009-ben több mint 3-szor volt magasabb a támogatásban részesülők ezer
lakosra jutó száma, mint az országos átlag; 2014-re csökkent ugyan a mutató értéke, de még így is 2,7153

szerese volt az országos átlagnak. Az egy állandó lakosra jutó SZJA-alapot képező jövedelem
tekintetében is elmarad a vizsgált térség az országos átlagtól, 2009-ben az országos szint 70%-át érte
el a jövedelmi szint a kedvezményezett járásokban, amely különbség 2013-ra mérséklődött (75%-át
tette ki). Jövedelmi szempontból a legrosszabb helyzetben a komplex programmal fejlesztendő
járások, a roma térségek és a szabad vállalkozási zónák vannak, ahol az egy főre jutó éves SZJAalapot képező jövedelem 500 ezer Ft körül mozgott 2009-ben. 2013-ra minden vizsgált térségben 10
százalék körüli értékkel növekedett a jövedelem.
Az elmaradottabb térségekben fontos, hogy a képzettebb csoportok ne vándoroljanak el, hanem
helyben maradva közvetetten fejlesszék a térséget. Ehhez egyrészt a képzettebb réteg tudásának
megfelelő munkahelyek létrehozása szükséges, továbbá növelni kell a térségben lakók képzettségi
szintjét. A kedvezményezett térségek 18 évesnél idősebb lakosságának csupán 35%-a rendelkezik
legalább érettségivel (jelentősen elmaradva az országos átlagtól, a 49%-tól).
A népesség helyben tartása érdekében fontos a térség gazdasági eltartó képességének fejlesztése is.
2009-ben 1000 lakosra 146 regisztrált vállalkozás jutott a kedvezményezett térségekben, míg 2014-re
161-re növekedett ez a szám, azonban az országos átlagtól elmarad, annak kb. 90%-át éri el. A romák
által magas arányban lakott járásokban alacsony a vállalkozások száma, azonban 2014-re ott is
növekedett a számuk. A szabad vállalkozási zónákban 2009-hez képest 10 százalékkal növekedett
2014-re a vállalkozások ezer lakosra jutó száma.
A megfelelő életkörülmények, valamint a térségi központok elérhetőségének biztosítása
Az ország fejlettségi szempontból elmaradottabb térségeinek fejlesztése során kiemelt cél a megfelelő
életkörülmények infrastrukturális biztosítása is, mely magában foglalja a közszolgáltatások
elérhetőségének javítását. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő útminőség, a központok elérhetősége,
továbbá az internetes (e-közigazgatás) elérhetőség. A kedvezményezett térségekben (beleértve az ún.
roma térségeket és a szabad vállalkozási zónákat is) a vizsgált időszakban az országos átlagnál
magasabb (több mint 5,7 százalékponttal) a kiépítetlen önkormányzati utak aránya, mely arány
nem javult 2014-re (2014-ben a kedvezményezett járásokban 79,3% volt). A tízezer lakosra vetített
kerékpárutak hosszát tekintve azonban a térség meghaladja az országos átlagot (több mint 46%-kal
hosszabb 2009-ben, és 51%-kal 2014-ben) és 2014-ig folyamatos növekedés jellemezte. A szélessávú
internet előfizetők számát tekintve a kedvezményezett járások messze elmaradnak az országos
átlagtól: 2009-ben a térségben az ezer lakosra jutó internet előfizetők száma az országos értéknek
csupán 62%-át érte el, míg 2014-re nagymértékben emelkedett az előfizetők száma (országosan 36%kal, a térségben pedig 47%-kal), azonban az országos átlagnak 67%-át adta.
A szociális és lakáskörülmények, valamint a környezeti infrastruktúra rendszerek javítása
A környezeti infrastruktúra rendszerek kiépítettsége jóval az országos átlag alatti a kedvezményezett
járások területén. Országosan a lakások 72,38%-a volt bekapcsolva 2009-ben a közüzemi
szennyvízgyűjtő-hálózatba, mely aránytól a kedvezményezett térségek 23,40 százalékponttal
maradtak el. 2014-re javult a mutató a kedvezményezett járásokban, ahol az országos átlagtól 20,02
százalékponttal maradt el a bekapcsolt lakások aránya. A mutató értéke nagyon alacsony (40-45%
alatti) a legelmaradottabb, ún. komplex programmal fejlesztendő járások területén. A térségben a
rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya alig marad el az országos átlagtól, amely
viszonylag magas, a lakásállomány 90%-a bekapcsolódik a rendszeres hulladékgyűjtésbe.
A lakáskörülmények tekintetében jelentős fejlesztésre szorul a vizsgált térség. A lakásállománynak
kevesebb, mint 1%-a épült 2009 és 2014 között, míg országosan ugyanez az arány a kétszeresét
mutatja. A legkevesebb lakás a legelmaradottabb járásokban épült az időszak során. A 2011-es
népszámlálás alapján a térségben kétszer magasabb a komfort nélküli lakások aránya a lakott
lakásokból, mint országosan. Nagyon magas ez az arány a legelmaradottabb járásokban (komplex
fejlesztést igénylő), valamint a romák által magas arányban lakott járásokban és a szabad vállalkozási
zónákban (meghaladta a 15%-ot). Országosan 2011-ben a lakott lakásoknak csupán 6,5%-a volt
komfort nélküli.
Az egészségi állapot és az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása
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A kedvezményezett térségek egészségi állapota és egészségügyi szolgáltatásai elmaradnak az országos
átlagtól. A térségben élők születéskor várható átlagos élettartama 2013-ban, a férfiak esetében
többnyire 1,5 évvel, a nők esetében 0,8 évvel maradt el az országban várható élettartamtól (2009-hez
képest javult). A térségben 2013-ban született fiúgyermekek várhatóan 70 évig élnek majd, míg a
lánygyermekek 78 évig. Az egészségi állapotot tükröző halálozási ráta esetében is jobb értékeket
mutat az országos átlag, mint a térségi: 2014-ben 1000 lakosra 13,76 halálozás történt, míg országosan
ez a szám 12,57 volt. 2009 és 2014 között minimálisan ugyan, de javult a helyzet mind országosan,
mind a térséget tekintve.
Az egészségügyi szolgáltatások közül az egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó bejelentett
lakosok számát tekintve az elmaradottabb térségekben elmondható, hogy annak ellenére, hogy az
országban praktizáló háziorvosok és házi gyermekorvosok harmada ebben a térségben dolgozik, a
körzetek nagysága (egy orvosra jutó betegek száma) meghaladja az országos átlagot és 2009-hez
képest romlott a helyzet 2014-re (országos szinten is igaz ez).
Jó minőségű, kora gyermekkori szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
A kora gyermekkori szolgáltatások közül a bölcsődei és családi napközis férőhelyek száma alapján
2009-ben országosan csak minden tizedik 0-2 éves, vagy 3 éves kor alatti gyermeknek volt lehetősége
bölcsődei, vagy családi napközis szolgáltatást igénybe venni. A hátrányos helyzetű járásokban még
ennél is rosszabb volt a helyzet, ott átlagosan 55 férőhely jutott ezer gyermeknek. 2014-re némiképp
javult a helyzet, országosan már 170 férőhely volt ezer 0-2 éves korú gyermeknek, ami közel 70%-os
növekedést jelentett. A kedvezményezett járásokban is javult a helyzet, ott több mint 65%-kal
növekedett a férőhelyek száma (az ezer gyermekre jutó férőhelyek száma pedig 73%-kal növekedett).
A kedvezményezett térségekben 63%-kal magasabb a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek aránya, mint az országos átlag. Sajnos, ez az arány csak növekedett 2009 és 2014
között. 2014-ben a 18 év alattiak közel 50%-a részesült ilyen jellegű kedvezményekből. Ez az arány
magasabb (60% körüli) a legelmaradottabb térségekben, valamint a romák által magas arányban lakott
járásokban.
1.6.6.

Határ menti térségek

Az ország határ menti járásai141 speciális helyzetűek, hiszen sok szempontból hátrányos helyzetben
vannak, ugyanakkor a határon átívelő kapcsolatokból előnyre is szert tehetnek. A határ menti
együttműködések, illetve a szomszédos piacok felé nyitás, valamint a partnerségek segítése a termelési
kapacitások bővítését és a kereskedelmi kapcsolatok hatékonyabbá tételét segítené. A hazánkban élő
nemzetiségek anyaországainak szinte mindegyikével kialakultak az együttműködés formái, keretei. A
kétoldalú kapcsolatokat erősítik a nemzetiségi önkormányzatok és anyaországaik kormánya közötti
szerződéses kapcsolatok. Valamennyi anyaországgal rendelkező országos nemzetiségi önkormányzat
rendszeres kapcsolattartást valósít meg anyaországával.
Természetesen e határ menti járások sem képeznek egységes csoportot, hiszen nem mindegy, hogy
mely országhatár mellett találhatók. Egyes járások a schengeni belső határ (Ausztria, Szlovákia,
Szlovénia felé), mások EU-s, de még nem teljes jogú schengeni belső határ (Horvátország és Románia

141

Határ menti járások:
Ausztria: Szombathelyi, Csornai, Kapuvári, Körmendi, Kőszegi, Mosonmagyaróvári, Soproni.
Szlovákia: Balassagyarmati, Cigándi, Edelényi, Encsi, Esztergomi, Gönci, Győri, Komáromi,
Mosonmagyaróvári, Ózdi, Putnoki, Salgótarjáni, Sátoraljaújhelyi, Szécsényi, Szikszói, Szobi, Tatai.
Szlovénia: Körmendi, Lenti, Szentgotthárdi.
Horvátország: Barcsi, Csurgói, Letenyei, Mohácsi, Nagykanizsai, Sellyei, Siklósi.
Szerbia: Bácsalmási, Bajai, Kiskunhalasi, Mórahalmi, Szegedi.
Románia: Berettyóújfalui, Csengeri, Derecskei, Fehérgyarmati, Gyulai, Makói, Mátészalkai, Mezőkovácsházai,
Nyíradonyi, Nyírbátori, Sarkadi, Szegedi,
Ukrajna: Fehérgyarmati, Vásárosnaményi, Záhonyi.
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felé) mentén fekszenek, megint mások pedig nem EU-s országgal (Szerbia, Ukrajna) határosak. A
határos országok fejlettségi különbségei is alapvetően más irányú folyamatokat eredményeznek
(például Ausztria vagy Ukrajna irányába). További különbség az érintett járások között, hogy
településszerkezetileg sem alkotnak egységes csoportot, hiszen megyei jogú városok (Győr,
Salgótarján, Sopron, Szeged, Szombathely) mellett kis és közép városok járásai fekszenek a határ
mentén.
A határ menti térségeket ötven járás alkotja. E járások területe 28 175 km2, az ország területének
majdnem egyharmada.
A járások lakónépessége 2,2 millió fő volt 2014-ben: az ország népességének 22,2%-a, amely 2009óta folyamatosan, összesen 40,8 ezer fővel csökkent. Ennek üteme – 2009 és 2014 között 1,8 %meghaladta az ország népességcsökkenésének ütemét (1,6%). A lakónépesség az osztrák és az ukrán
határszakaszokon növekedett, az előbbin 416 fővel (0,1%-kal), az utóbbin 4,2 fővel (4,5%-kal). A
legnagyobb mértékű csökkenés a szerb (15,1 ezer fő, 4,1%), majd a szlovák 12,8 ezer (1,4%), a horvát
10 ezer (4,4 %), a román 7,7 ezer (1,2%) és a szlovén 1,6 ezer (2,6%) határszakaszon történt.

95. ábra: Határ menti térségek és határátkelők
A határ menti térségek belföldi vándorlási egyenlege 2009 és 2014 között összességében mintegy 21
ezer fős passzívumot mutat. A vándorlások iránya követi a nyugat-keleti gazdasági és társadalmi
lejtőt. A keleti országrész legkedvezőtlenebb helyzetű járásait a vizsgált időszakban több ezer ember
hagyta el (továbbra is kiugróan magas ez az érték az Ózdi járásban, ahol az érték 3,1 ezer fő),
ugyanakkor a Szegedi, Győri és Soproni járások vándorlási nyeresége több mint 3 ezer fő.
Összességében a járások kevesebb, mint negyedénél pozitív előjelű ez az egyenleg. A határszakaszok
közül a legnagyobb elvándorlás a Romániával határos járásokat sújtotta (-12 ezer fő), ezt követik a
szlovák (-11,8 ezer fő), a horvát (-5,6 ezer fő), az ukrán (-4,4 ezer fő), és a szlovén (-407 fő) határ
menti járások, míg a szerb határszakasznál stagnálás történt. Egyedüliként az osztrák határszakaszon
történt belföldi vándorlási nyereség (10,8 ezer fő).
A határ menti területek gazdaságilag fejlett járásai mellett elmaradottakat is magukba foglalnak, ennek
következtében hozzáadott értéktermelésük igen eltérő, differenciált képet mutat. Az egy főre jutó
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bruttó hozzáadott érték142 országos átlaga 2014-ben 3,4 millió Ft volt, melytől a határ menti térségek
átlaga jelentősen elmaradt (1,3 millió Ft). A határszakaszokat külön vizsgálva 2014-ben a szlovák és
az osztrák határ menti járások rendelkeztek a legmagasabb értékekkel (1,9 és 1,5 millió Ft), míg ebből
a szempontból legelmaradottabbak a horvát és az ukrán határ menti térségek (0,7 és 0,3 millió Ft).
2009-hez képest – az országos szinthez hasonlóan – erőteljes, 34%-os növekedés figyelhető meg, ám a
területi egyenlőtlenségek tovább nőttek, hiszen amíg az amúgy is jóval fejlettebb szlovén, osztrák és
szlovák határ menti szakaszokon 58%, 32% és 39%, addig a legelmaradottabb ukrán és horvát
szakaszokon ez az arány csupán 17% és 27% volt.
Területi folyamatok a területfejlesztési célok tükrében
Az elérhetőség javítása a határon átnyúló közúthálózati fejlesztésekkel, új határátkelők létesítése,
a meglévők kapacitásának növelése
A határ menti területek együttműködését infrastrukturális szempontból leginkább a határátkelőhelyek
minőségi és mennyiségi javításával, valamint e térségek elérhetőségének fejlesztésével lehet elérni. A
schengeni egyezmény értelmében a szlovák, az osztrák és a szlovén határon megszűnt az ellenőrzés,
míg az Unió külső határain (Ukrajna, Szerbia) és a schengeni övezetbe még nem tartozó szomszédaink
(Horvátország, Románia) esetében a határellenőrzés szigorodott. A vizsgált időszakban a román
határon négy, a szerben kettő, a horvát oldalon viszont egy új átkelő sem létesült. Ennek
következtében, valamint a korábbi határátkelő-fejlesztések ellenére a horvát, a duna menti szlovák és
román határon továbbra is vannak még hosszabb átjárhatatlan szakaszok, ami párosul a társadalmigazdasági periférikus helyzettel is.
Az elérhetőségi mutatókat vizsgálva elmondható, hogy az M6-os autópálya Baranyáig történő
megépítése a horvát határhoz közeli járásokat (például Mohácsi, Siklósi) több mint háromnegyed
órával hozta közelebb a fővároshoz. Az M3-as keleti bővítésének köszönhetően az északkeletmagyarországi járások (Fehérgyarmati, Mátészalkai) települései közel húsz perccel, míg az M43-as
megépülése (Makói járás) negyed órával hozta közelebb a térséget a fővároshoz. A megyeszékhelyek
elérhetősége – a főváros elérhetőségéhez hasonlóan – ott javult számottevően, ahol gyorsforgalmi
útfejlesztés történt, vagyis az M6-os, M3-as és M43-as megépítése/továbbvezetése, érdemben javította
a közúti elérhetőséget.
Összehangolt turisztikai termékrendszer kialakítása
A határ menti térségben 1%-kal csökkent a kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött
vendégéjszakák száma 2009 és 2014 között. A határszakaszokat vizsgálva azonban elmondható, hogy
a szerb (24%) a román (20%), és a szlovák (9%) határszakaszokon növekedés, míg a legnagyobb
visszaesés (– 39%) az ukrán határszakaszon történt. A csökkenés a horvát szakaszon 27%-os, a
szlovénon 6%-os, míg az osztrákon és a horváton 1-1%-os volt. A térség járásai meglehetősen
változatos képet mutatnak az idegenforgalom tekintetében, az ezer lakosra jutó kereskedelmi
szálláshelyek vendégéjszakák számát tekintve a határ menti járások közül legmagasabb és átlag feletti
mutatóval a Kiskunhalasi, a Sellyei, a Letenyei és a Mosonmagyaróvári járás rendelkezett.
Közös befektetés-ösztönzés, gazdaságfejlesztés, a speciális kereskedelmi és logisztikai előnyök
hasznosítása, a munkaerőpiaci és a képzési rendszerek összehangolása
A határ menti térségeket földrajzi elhelyezkedésük miatt szorosabb külföldi kapcsolatok jellemzik,
ami a vállalkozások külföldi tulajdonhányadában – ugyan meglehetősen differenciáltan –
megmutatkozik. A külföldi tulajdoni hányad országos átlaga 2009-ben 58% volt, amelyet 27
százalékponttal múlt felül a térségtípus átlaga. Ez az arány 2013-ban országosan már csak 48 % volt,
amely 2 százalékponttal nagyobb, mint a térségtípus átlaga. Kimagasló értékkel rendelkeztek az
osztrák határszakasz járásai, ahol 2009-ben 96%, 2013-ban azonban már csak 67% volt ez az arány.
Ez az érték az ukrán határszakasz járásai esetében volt a legalacsonyabb, hiszen 2009-ben még 37%,
2013-ban pedig már csak 23%-os értéket mértek. 2013-ban az ezer lakosra jutó működő
vállalkozások száma az országban átlagosan 59 db volt. A határ menti járások az átlag 81%-át érték el
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(ugyanezen arány 2009-ben még 87% volt), ami leginkább az ukrán, román, szerb és horvát
határszakasz mentén található járások alacsony vállalkozói aktivitásával magyarázható. A
legmagasabb értékekkel a Szegedi (70 db), Tatai (69 db), Győri (69 db) és Szombathelyi (64 db), míg
a legalacsonyabbal az Ózdi (26 db), Sarkadi (25 db), Putnoki (24 db) és Cigándi (15 db) járás
rendelkeztek. Az egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó-alap a határ menti térségekben 2013ban 1,7 millió Ft volt, ez az országos átlag 87%-a, amely megegyezik a 2009-es aránnyal. A
legmagasabb – 2 millió Ft feletti – értékekkel a szlovák határszakasz Duna menti járásai (Győri, Tatai,
Komáromi) míg a legalacsonyabbal – 1,2 millió Ft körül – a Sarkadi, Gönci, Fehérgyarmati, Sellyei és
Cigándi járás rendelkezett. A munkanélküliségi ráta 2014-ben 3,7 százalékponttal haladta meg az
országos átlagot. A területi egyenlőtlenségeket jól tükrözi, hogy a Soproni, Mosonmagyaróvári,
Csornai és Kapuvári járásban a nyilvántartott álláskeresők aránya 2% alatt volt, addig a Salgótarjáni
Nyíradonyi, Ózdi, Barcsi és Cigándi járások 10-14% közötti aránnyal rendelkeztek.
A közös nyelv, illetve kultúra kínálta előnyök hasznosítása
Magyarország területén az államalapítás óta több nemzetiség él együtt. Napjainkra a lakosságnak
mintegy tíz százaléka tekinthető valamely nemzetiségi közösséghez tartozónak. A jogi szabályozás
tizenhárom őshonos nemzetiséget ismer el hazánkban. Magyarországon nemzetiségi népcsoport a
bolgár, a roma, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák,
a szlovén és az ukrán közösség. Az egyes nemzetiségek létszámukban, szervezettségükben,

intézményhálózatukban, nyelvállapotukban lényegesen különböznek, a 13 elismert
magyarországi nemzetiségnek azonban közös jellemzője, hogy szórványban élnek, és ebből
fakadóan a nyelv és kultúra átörökítésében kimagasló szerep hárul az óvodára és az iskolára.
A határ menti térségekben a nemzetiségi, etnikai oktatásban résztvevők száma meghaladja az
országos átlagot. A térség egészében 2014-ben több mint ezren vettek részt nemzetiségi középiskolai
oktatásban, legtöbben a szerb (501 fő), valamint a román határszakasz (195 fő) menti járásokban, míg
az ukrán határ mentén nem volt ilyen tanuló. Az ezer lakosra jutó civil szervezetek száma (5,3) 2014ben kissé elmaradt az országos átlagtól (5,7). A legmagasabb aránnyal a szlovén (6,9) és a szerb (6),
míg a legalacsonyabbal az ukrán (3,5) határszakasz járásai rendelkeztek.
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1.6.7.

Klímaváltozás által leginkább érintett térségek

Homokhátság
A Homokhátság térségét a Duna–Tisza–közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanácsba tömörült 117
település alkotja. A térség 3 megye és 20 járás területét érinti, 26 várossal és 1 megyei jogú várossal
bír. Területe 871 278 ha, ami az ország területének 9,4%-át tette ki, lakónépessége pedig 2014 végén
625 007 fő volt, az ország lakosságának 6,3%-a.

96. ábra: Homokhátság
A Homokhátság 1000 lakosra vetített belföldi vándorlási egyenlege 2014-ben -0,77 volt, a 2009-es
0,41-as bevándorláshoz képest jelentős kedvezőtlen fordulatot jelez. A térség településeinek többsége
(68 db) negatív vándorlási egyenleget mutatott 2014-ben. A természetes fogyás 1000 lakosra jutó
2014-es 3,58-es értéke is kedvezőtlenebb 2009-hez képest (-3,34), az országos átlaghoz igen közel álló
volt mindkét időpontban.
A térség az ország bruttó hozzáadott értékének 4,6%-át állította elő 2009-ben, míg 2014-ben már csak
3,2%-át. Az egy főre jutó BHÉ143 így 2009-ben még az országos átlag 71,7%-a, 2014-ben 50,8%%-a
volt. Az egy főre jutó beruházási árindexszel indexált BHÉ ugyan a térségben 19,2%-kal nőtt, a 117ből 24 településen 100%-ot meghaladó mértékben, de az országos növekedés (68,4%) ezt meghaladta.
A munkanélküliségi ráta is utóbbihoz hasonlóan alakult: 2009 és 2014 között jelentősen csökkent
(8,45%-ról 6,2%-ra), azonban az országos érték még ennél is jobban alakult, így 2014-re a
Homokhátság munkanélküliségi rátája 0,5 százalékponttal rosszabb volt, mint az országos átlag.
Területi folyamatok a területfejlesztési célok tükrében:
A Homokhátság demográfiai, társadalmi helyzete az országosnál kissé rosszabb és kedvezőtlen
tendenciák jellemzik. Az éghajlatváltozás hatásai már egyértelműen érzékelhetőek a magasabb –
különösen nyári – középhőmérsékletben, míg a csapadék esetében a rendkívül erős változékonyság
jellemző. A felszín alatti vízkészletek mennyisége kedvezőtlen vagy kockázatos. A Homokhátságon
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még mindig meghatározó a mezőgazdálkodás, így a vízellátás kiemelten fontos probléma. A
vízgazdálkodási tervezés fókuszában van a probléma, de jelentősebb hatású beruházások még nem
történtek a térségben. Az infrastrukturális fejlesztéseket nehezíti a térség tanyás településszerkezete is.
Éghajlatváltozás144
A modellszámítások alapján a térség a várható hőhullámok és az aszály miatt számíthat jelentős
kockázatra. Kecskemét 2009-2013 közötti éghajlati adatai a téli és nyári középhőmérséklet
egyértelmű emelkedését mutatják az 1981-2010 közötti 30 éves átlaghoz képest. A nyári
középhőmérséklet 2010 kivételével minden évben magasabb volt az átlagosnál, az 5 évből háromban
több, mint 1°C-kal. A téli középhőmérséklet szintén csak 2010-ben volt átlag alatti, de az eltérés csak
2013-ban haladta meg az 1°C-ot. A nyári félévi csapadékmennyiség a rendkívül csapadékos 2010-es
évet (84% többlet) leszámítva 15-28%-kal alacsonyabb volt Kecskeméten ebben az időszakban, mint a
sokéves átlag, miközben a téli félév nem mutat ilyen egyértelmű trendet, de inkább jellemző a
magasabb téli csapadékmennyiség. A magasabb nyári hőmérséklettel és alacsonyabb csapadékkal
egyértelműen nőtt a térség eleve jelentős aszályossága is, az ariditási index 2010 kivételével minden
évben 0,18-0,65 °C/mm értékkel magasabb volt az átlagnál (3,17°C/mm). A hőségnapok száma
drasztikusan nőtt, az átlagot (29,2 db/év) minden évben meghaladta, 2009-ben, 2011-ben és 2012-ben
több mint 60%-kal. A tűzveszélyes napok száma hasonlóan jelentős növekedést mutatott az átlaghoz
(47,1 db/év) képest, az 5-ből 4 évben több mint 40%-kal volt magasabb, 2009-ben 82,6%-kal.
A Homokhátság vízgazdálkodási problémáinak átfogó rendezése, a táj- és környezetgazdálkodási
szempontokkal összhangban
A térség földtani adottságai miatt a talajvíz mennyiségi és minőségi állapota egyaránt meghatározó a
gazdálkodás, vízellátás és a természetes ökoszisztémák szempontjából egyaránt. A felszíni vízfolyások
ritkasága, a víztározási és vízutánpótlási lehetőségek korlátozott volta miatt a térség az
éghajlatváltozás hatásainak fokozottan kitett. Ezért mind a természetes vízforrások kitermelésének és
szennyezésének csökkentése, mind az emberi vízfelhasználás takarékosabbá tétele, a szennyvízkezelés
javítása meghatározó fejlesztési cél. A Homokhátság területének túlnyomó részén a sekély porózus
víztestek a Víz Keretirányelv szerinti minősítés alapján– a Nagykőrösi-homokhátság kivételével –
mennyiségi szempontból gyenge vagy kockázatos minősítést kaptak 2015-ben, azaz a kitermeléshez
képest a vízutánpótlás nem elegendő a vízkészlet tartós megőrzéséhez. A vízgazdálkodási
fejlesztések ugyanakkor a térségben egyelőre inkább az éghajlatváltozásra való felkészülés tervezését
szolgálták. A konkrét vízvisszatartásra, a víztestek állapotának javítására szolgáló beavatkozások
néhány projektre korlátozódtak: vízvisszatartási akcióprogram a Nagyszéksós-tó vízrendszerében, a
Maty-Fehértói belvízrendszer fejlesztése, az Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása vagy a
Kőrös-éri belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója.
A Homokhátság, illetve a területtel kapcsolatos problémakör számos országos szintű szakpolitikában,
stratégiában nevesítésre, kiemelésre került. Az OVF 2014-ben egy, a Duna-Tisza köze térségét átfogó
Stratégiai Projekt-előkészítő Koncepció kidolgozását kezdte meg. A 2015 tavaszán elkészült
koncepció megállapította, hogy a fő feladat a Duna-Tisza köze egyes összefüggő területrészein
kialakult vízhiány megoldása, kezelése, valamint a belvízlevezetés, belvízvisszatartás rugalmasabb
üzemeltetési és vízkészlet-gazdálkodási feltételeinek megteremtése.
Csatornázottság szempontjából a térség helyzete még nem nevezhető kielégítőnek, a 117 településből
csak 65-ben van működő közcsatornahálózat, a csatornázottság pedig a folyamatos fejlesztések
ellenére 2014-ben is csak 54,9% volt, 22 százalékponttal elmaradva az országos átlagtól. A 75%-ot
meghaladó csatornázottságú települések elsősorban Pest megye területére korlátozódnak, ugyanakkor
a Homokhátság középső és déli részén összefüggő tömböt alkotnak a nem vagy alig csatornázott
települések. Az egy lakosra jutó összes közcsatornahálózaton elvezetett szennyvíz mennyisége a
szerény csatornázottságnak köszönhetően eleve kevesebb, mint az országos átlag, 2012 és 2014 között
11%-os emelkedést mutatott, ami elmarad az országos átlagtól (15,6%). A csatornázott településeken
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megfelelő a szennyvíztisztítás, a csatornahálózaton összegyűjtött, de csak mechanikailag vagy
tisztítatlanul kibocsátott szennyvíz aránya 2014-ben 0,1% volt, szemben a 2009-es 4,7%-kal.
A népességmegtartást és a tájfenntartást biztosító agrár- és élelmiszergazdaság működésének
biztosítása, a tájhasználat igazítása az egyes területek ökológiai adottságaihoz
A Homokhátság fejlesztési céljai közül természeti adottságai miatt kiemelkedik a táji adottságokhoz
illeszkedő, a természeti erőforrásokat megőrző gazdálkodás, területhasználat. A térségben
összpontosul a mezőgazdasági őstermelők 13,3%-a, ami 1000 lakosra vetítve 2009-hez képest 10%os csökkenés után is 60,8 fő volt 2014-ben, több mint kétszerese az országos átlagnak (29 fő). A
legmagasabb értékekkel bíró települések a térség középső és délkeleti részén, Kiskunmajsa térségében
koncentrálódnak. A mezőgazdaság jelentőségét mutatja, hogy a mezőgazdasági vállalkozások
aránya mid a regisztrált, mind a működő vállalkozásokat tekintve jelentősen meghaladja az országos
átlagot, a működő vállalkozások esetében annak majdnem kétszerese volt 2009-ben. A mutató
csökkenése ellenére 2012-ben a működő vállalkozások 6,6%-a agrárvállalkozás volt, miközben az
országos átlag csak 3,5% volt. A regisztrált vállalkozások között 2014-ben az országos átlag 1,7szerese volt (46,7%), igaz itt is érzékelhető néhány százalékpontnyi csökkenés 2009-hez képest. 2009ben a működő mezőgazdasági szövetkezetek 7,6%-a, 2012-ben 7,3%-a összpontosult a térségben,
vagyis ezen a téren is a népességarányon felül képviselteti magát a térség.
A fenntartható tájgazdálkodást jelző mutatók közül az FM adatai alapján a Natura 2000 területek
aránya 13,7% volt 2014-ben, ami elmarad az országos átlagtól (21,4) és nem is változott jelentősen
2004 óta (akkor 13,4% volt). Az országos jelentőségű védett területek esetében is kismértékű volt a
növekedés (5,2%-ról 5,5%-ra 2009-2015 között) így az országos átlagtól való elmaradás (3,6
százalékpont 2015-ben) sem csökkent jelentősen. Az erdősültség viszont a NÉBIH adatai alapján
magasabb, mint ország többi részén. Az erdőterületek aránya az országos átlagot (22%) 2014-ben 5,15
százalékponttal haladta meg, és a növekedési üteme is magasabb volt, mint az ország egészében, 0,5
százalékpont, szemben az országos 0,22 százalékponttal.
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Tisza-völgy
A Tisza-völgy térségét a magyarországi Tisza szakasz mentén található 28 járás alkotja. A térség 7
megyét érint, 357 településsel, ebből 45 várossal és 4 megyei jogú várossal bír. Területe 1 459 968 ha,
ami az ország területének 15,7%-át tette ki, lakónépessége pedig 2014 végén 1 214 985 fő volt, az
ország lakosságának 12,3%-a.

97. ábra: Tisza-menti térségek
A térség 1000 lakosra vetített belföldi vándorlási egyenlege 2014-ben -2,5 volt, a 2009-es -2,4-es
értékhez képest tovább romlott. A térséget évente mintegy 3000 fős elvándorlás sújtja, településeinek
túlnyomó többsége (245 db) negatív vándorlási egyenleget mutatott 2014-ben. A legjelentősebb
elvándorlás a Tisza felső szakaszának járásait érinti, 5 ezrelék feletti elvándorlás csak a Szolnok feletti
járásokban, különösen Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentkezett. A
természetes fogyás 1000 lakosra jutó 2014-es 3,18-as értéke kedvezőbb, mint a 2009-es 3,4 és az
országos átlaghoz képest is kedvezőbb volt mindkét évben, 2014-ben annak 89%-a volt a természetes
népességfogyás. A térségből így is mindössze 8 járásban volt természetes szaporodás (2009-ben 9ben).
A térség az ország bruttó hozzáadott értékének 3,9%-át állította elő 2009-ben, míg 2014-ben már csak
3%-át. Az egy főre jutó BHÉ145 így 2009-ben még az országos átlag 31,9%-a, 2014-ben mindössze
24,6%-a volt. Az egy főre jutó beruházási árindexszel indexált BHÉ ugyan a térségben majdnem
harmadával (29,8%) nőtt és a 28 járásból 25-ben növekedett, de az országos növekedés (68,4%) ezt
meghaladta. A Tisza völgy járásai közül mindössze a tiszakécskei és a kisteleki járásokban haladta
meg az egy főre jutó BHÉ növekedése az országos átlagot. A térség társadalmi-gazdasági helyzetét
jelzi, hogy a 28 járásból 24 tartozik a 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján
kedvezményezett/fejlesztendő járások közé, 8 közülük a komplex programmal fejlesztők közé.
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Területi folyamatok a területfejlesztési célok szerint:
A Tisza-völgy társadalmi és gazdasági szempontból igen heterogén térség, összességében azonban a
kevésbé fejlett járások súlya a meghatározó. Az éghajlatváltozás hatásai már egyértelműen
érzékelhetőek a magasabb – különösen nyári – középhőmérsékletben, míg a csapadék esetében a
rendkívül erős változékonyság jellemző. Mindez jelentős hatással van a Tisza vízjárására és a térség
környezeti állapotára. A fokozódó árvízveszély miatt jelentős beruházások történtek a térségben és a
VTT elkészültével megvalósultak a vízvisszatartáson alapuló tájgazdálkodás műszaki lehetőségei. A
mezőgazdaság még napjainkban is meghatározó a térségben, a fenntartható tájhasználat kiterjedése
alig változott. A külső, főleg határon túli kapcsolatok a vízgazdálkodás terén jók, de az
idegenforgalomban még jelentős ki nem használt lehetőségek vannak.
Éghajlatváltozás146
A Tisza völgy esetében az árvízi kockázatok alakulása az éghajlatváltozás egyik legfontosabb
kockázata, de emellett a hőhullámok és az aszály alakulása is meghatározó a térség életében. Szolnok
és Szeged 2009 és 2013 közötti éghajlati adatai alapján a nyári középhőmérsékletek emelkedése már
most jól érzékelhető. A vizsgált 5 év mindegyikében meghaladta a nyári középhőmérséklet az 19812010 közötti átlagot, mindkét állomáson. 2009-ben és 2012-ben Szolnokon az eltérés a +2°C-ot is
elérte. A téli félév középhőmérséklete szintén emelkedett, de nem ilyen mértékben (+1,3°C 2013-ban
Szegeden), és Szolnokon 2010-ben, Szegeden 2011-ben alacsonyabb is volt a 30 éves átlagnál. A
hőségnapok számában 2010 kivételével jelentős, legalább 20%-os növekedés mutatható ki a sokéves
átlaghoz képest mindkét állomáson. A legnagyobb pozitív anomáliát 2012 mutatta, ekkor Szolnokon
92,4, Szegeden 114,7%-kal haladta meg az átlagot a hőségnapok száma. A csapadék a nyári félévben 2010-et kivéve - átlag alatt maradt a térségben, 10-30% körüli eltérésekkel, míg a téli csapadék
kevéssé egyértelmű módon 2011-2012-ben alacsonyabb, a többi három évben magasabb volt az
átlagnál. Az öt év csapadékátlagát összevetve a 30 éves átlaggal, a nyári csapadék csökkenése és a téli
növekedése tapasztalható, igen jelentős kilengésekkel. A rendkívüli intenzitású csapadékok
(>20mm/nap) esetében egyértelmű csökkenés mutatható ki, ami a nyári csapadék csökkenésével
állhat összefüggésben. Ugyanakkor 2010-ben az ország többi részéhez hasonlóan Szegeden 141%-kal,
Szolnokon 64%-kal több volt az ilyen csapadékú napok száma, mint az átlag. Ez a csapadék igen nagy
kilengéseket mutató, nehezen előrejelezhető változását jól mutatja. Az ariditási index eltérései a
melegebb és szárazabb nyarak miatt egyértelműen az aszályosság növekedését mutatják, Szolnokon
valamivel nagyobb mértékben, mint Szegeden.
A vízkészlet-gazdálkodás fejlesztése, alkalmazkodás a klímaváltozás kihívásaihoz. Tisza-völgy
árvízvédelmi biztonságának növelése
A Tisza völgy vízgazdálkodását az éghajlatváltozás miatt szárazabbá vagy szélsőségesebbé váló
időjárás és a zömében a térség határain túl eredeztethető árvízveszély határozza meg. A csapadék
szélsőségesebbé, kiszámítatlanabbá válása a vegetációs időszak fokozódó aszályosságával együtt a
belvízcsatorna hálózat felújítását, szerepének átgondolását, a víztározási lehetőségek növelését teszik
szükségessé. A térség vízügyi fejlesztései között a Belügyminisztérium OVF adatai alapján ennek
megfelelően a csatornahálózatok rekonstrukciója is fontos szerepet kapott. A Tisza mentén 2009-től
2015 végéig hat jelentősebb projekt szolgálta ezt a célt, mintegy 2 Mrd Ft összértékben (Harangzugi I.
főcsatorna, Millér belvízcsatorna, Dobai belvízfőcsatorna, Hanyi-éri belvízcsatorn mederfejlesztései és
rekonstrukciójuk, Nagykunsági főcsatorna melletti területek vízrendezése, Alcsi Holt-Tisza belvíz
revitalizációja).
A fejlesztések másik fő iránya az árvízvédelem javítása volt. A VTT keretében 2015 végére elkészült
6 tiszai árvízi tározó és a kapcsolódó infrastruktúrafejlesztések rendszere, amelynek építése még 2004ben kezdődött. 2008-ban a cigándi, 2009-ben a tiszaroffi, 2012-ben a hanyi-tiszasülyi, 2013
áprilisában a nagykunsági, 2014-ben a szamos-krasznaközi, 2015 novemberében pedig a beregi
árapasztó tározó készült el. A tározók megépítése mellett néhány ártér revitalizációs projekt is elindult,
például a hanyi-tiszasülyi és a cigándi tározóhoz kapcsolódóan, vagy a Beregi komplex árapasztási és
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ártér-revitalizációs fejlesztés. Ezek a fejlesztések azonban még nem terjednek ki a tározók teljes
rendszerére, így hatásuk is lokálisnak tekinthető. A tározókhoz közvetlenül nem kapcsolódó
szakaszokon is folyt védmű fejlesztés például Szolnok térségében, a Sajfoki és Kakat
belvízöblözetekben. A legfontosabb árvízvédelmi illetve VTT-hez kapcsolódó fejlesztések
összességében mintegy 80 Mrd Ft támogatásban részesültek.
A térség vízgazdálkodásának másik fontos fejlesztése a Komplex Tisza-tó Projekt, amelynek célja a
Tisza-tó vízminőségének javítása, valamint a Tisza–Körös-völgy vízgazdálkodásának és a
mezőgazdaság termelésbiztonságának javítása a Keleti- és a Nagykunsági-főcsatornák
vízrendszerének kapcsolódó rekonstrukciója. A projekt részeként az időszakban a mintegy 7 Mrd Ft
nagyságrendű „Vízminőség- és környezetvédelmi célú fejlesztések a Tisza-tavon és a kapcsolódó
folyószakaszon – TIKEVIR ” című fejlesztés indult el.
A tájhasználat igazítása az egyes területek ökológiai adottságaihoz és a táji rendszer
működőképességének biztosítása, a fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődés feltételeinek
megteremtése
A mezőgazdaság jelentős tényező a térség gazdaságában. A mezőgazdasági vállalkozások aránya a
működő vállalkozásokon belül 2013-ban 6,2%volt, majdnem kétszerese az országos átlagnak.
Figyelemreméltó a növekedésük is, hiszen 2009-ben még csak 4,9% volt az agrárvállalkozások
aránya, arányszámuk növekedése így meghaladta az országos átlagot. 10% feletti arányú járást a Tisza
mentén szinte minden megyében találni, de különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és
Csongrád megyékben összpontosulnak. A regisztrált őstermelők ezer lakosra jutó száma (50,5
2014-ben) szintén jól jelzi a térség agrárorientációját, 74%-kal magasabb, mint az országos átlag.
2009-hez képest ugyan mintegy 17%-kal csökkent, azonban az ország többi részéhez képest magas
értéke alig változott. A legtöbb őstermelő a birtokszerkezetnek és termelési módoknak megfelelően a
folyó Tokaj feletti szakaszán, illetve Csongrád megyében jut ezer lakosra. A jelentős mezőgazdaság
ellenére a térség munkanélkülisége továbbra is magas. 2009-hez képest az ország egészéhez
hasonlóan jelentősen csökkent 2014-re (12,2%-ról 8,2%-ra), és csökkenés mértéke is nagyobb volt az
országos átlagnál. Ennek ellenére 2014-ben még 2,2 százalékponttal magasabb az országos átlagnál a
15-64 éves korosztály munkanélküliségi rátája. A térség országos átlag alatti munkanélküliségű járásai
Csongrád megyére, valamint a tiszakécskei járásra korlátozódnak.
A NÉBIH adatai alapján az erdők aránya kismértékben nőtt a térségben, 10%-ról 10,3%-ra de ez is
csak mintegy fele az ország erdősültségének. Az FM adatai alapján a fenntartható tájgazdálkodást
támogató Natura 2000 területek a térség 29%-át fedik, 8 százalékponttal többet, mint az országos
átlag. Jelentős változás ebből a szempontból nem volt 2009-2014 között (0,2 százalékpont növekedés).
Az országos jelentőségű védett területek aránya is lényegében változatlan, 11,5%, szemben az
országos 9,1%-kal.
A VTT-ben megfogalmazottak alapján, a tájhasználat-váltás lényege egy olyan gazdálkodási rendszer
kidolgozása, mely a rendelkezésre álló vizek megtartására, és szétterítésére épít, a fenntartható
gazdálkodást szem előtt tartva. E rendszer alapja:


A víz szétterítését szolgáló infrastruktúra (vízkormányzási rendszer), amely bevezető
műtárgyát(ait) az árvízszint csökkentő tározók biztosítják;



Az új típusú gazdasági haszonvételek kialakítását és fenntartását segítő agrártámogatási
rendszer;



Az új haszonvételekhez illeszkedő kereskedelmi és értékesítési hálózat;



A gazdasági szerkezetváltással összhangban álló vidékfejlesztési rendszer.

A Tisza-térségi nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztése a határon átnyúló vízgazdálkodási,
turisztikai, híd- és vízi közlekedés terén
A Tisza mentén a természeti adottságok magától értetődővé teszik az együttműködést a folyók
vízgyűjtőjén fekvő országok között. 2009-2015 között a fontosabb vízügyi fejlesztések ezen a téren a
már működő magyar-román együttműködések után a magyar- ukrán együttműködésekre koncentráltak
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a Felső-Tisza vidékén. Három ilyen projekt is indult, összességében 415 millió Ft támogatással. Az
együttműködések a Felső-Tiszai árvízvédelmi fejlesztési programok továbbfejlesztésére és
összehangolására, integrált árvízvédelmi előrejelző rendszer létrehozására, közös árapasztási és
ártérrevitalizációs fejlesztési program előkészítése irányultak a Felső-Tisza mentén.
A közlekedési kapcsolatokban jelentős javulást az M43-as autópálya elkészülte hozott. A Szeged és
a magyar-román határ közötti autópálya jelentősen javította a jelentős nemzetközi forgalom
biztonságosabb lebonyolítását, egyben lehetőséget teremtett a román autópálya hálózathoz való
csatlakozásra. Az M43 autópályához kapcsolódóan készült el a szegedi Móra Ferenc híd. A térségen
belüli összeköttetések közül kiemelendő a szolnoki vasúti Tisza híd 2014-es felújítása, 2012-ben pedig
a vásárosnaményi új Tisza-híd, amelyek elkészültével lényegesen nagyobb áteresztőképességű hidak
javítják a térségi összeköttetést. Nemzetközi határátkelő a térségben nem nyílt ebben az időszakban, a
korábban meglevő összesen 12 db közúti és vasúti határátkelőből 4 közúti és egy közúti-vasúti
Ukrajna, két-két közúti Románia és Szlovákia, két közúti és egy vasúti pedig Szerbia felé kapcsolódik.
Az idegenforgalom terén a szomszédos országok felé való kapcsolat nem erősödött jelentősen. Annak
ellenére, hogy a térségben jelentősen, 27,3%-kal nőtt az ezer lakosra jutó vendégéjszakák száma a
kereskedelmi szálláshelyeken, a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák aránya 1,1
százalékponttal csökkent, 26%-ra 2014-ben. A Tisza völgyre több jelentős idegenforgalmi célterülete
(Felső-Tisza-vidék, Tokaj, Tisza-tó, Szeged) ellenére az összes vendégéjszaka mindössze 5,1%-a esett
2014-ben, míg 2009-ben ennél kissé több, 5,4%.
1.7.

Összefoglaló területi helyzetkép

A regionális különbségek az Európai Unió viszonylatában igen jelentősek, és a regionális
kiegyenlítést és felzárkózást szolgáló uniós kohéziós politika ellenére Európa régiói közötti gazdasági
és társadalmi különbségek 2009-2014 között sem csökkentek. Az EU legfejlettebb térségeit továbbra
is a London, Párizs, Milánó, München és Hamburg közötti ötszög foglalja magában, a legfejlettebb
brit és a legkevésbé fejlett bolgár régió között tízszeres különbség mutatkozik a GDP relatív
értékében. Ugyanakkor a korábbi centrum-periféria megosztottság helyett egyre inkább a nagyvárosi
agglomerációk (pl. Budapest) és az alacsony gazdasági sűrűséggel jellemezhető vidéki térségek
közötti különbségek kerülnek előtérbe.
A magyarországi területi különbségek jellegzetességei, a területi folyamatok tendenciája lényegében
az európai regionális különbségekkel és folyamatokkal egyező irányba mutatnak. Az Európai
Unió:
(1) gazdasági és társadalmi térszerkezetének csomópontjait is a fejlett nagyvárosi térségek (köztük
Budapest) jelentik, amelyek gazdasági és társadalmi mutatói (pl. GDP, foglalkoztatás, képzettség,
jövedelem) az adott országban és az unió szintjén is kiemelkedőek. A nagyvárosi térségek a
gazdasági válság hatásainak is jobban ellenálltak.
(2) Ezzel szemben az alacsonyabb vállalkozássűrűséggel jellemezhető vidéki térségek
versenyképessége elmarad a városi térségekétől.
(3) A hagyományos centrum-periféria megosztottság továbbra is számottevő, az Észak- és DélEurópa, Nyugat- és Kelet-Európa régiói közötti különbségek a nagyvárosi térségek
kiemelkedésével együtt is tartósnak bizonyulnak.
A harmonikus térszerkezet kialakítása és a regionális felzárkózás segítése így továbbra is európai
szintű feladatként jelentkezik, amelynek városi dimenziója is egyre hangsúlyosabb szerepet kap, és a
kohéziós politika jövőjével kapcsolatos kérdések között központi helyen van.
Az európai területi folyamatokkal összefüggésben Magyarország térszerkezetét a vizsgált
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 északközép-dunántúli térségek a korszerű, exportra termelő feldolgozóipar (járműgyártás) jelenlétéből
adódó nagyobb gazdasági teljesítménye,
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(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
vizsgált időszakban, 2009-2014 között számos kormányzati intézkedés történt a gazdasági növekedés
újraindítására, azzal összefüggésben a térségi versenyképesség javítására, melyek utóbbi legfontosabb
szegmensei, a GDP, a beruházások, a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatás növekedését
eredményezték az ország legtöbb térségében. A makrogazdaság növekedése a regionális gazdasági
mutatókban is érvényesül, így a GDP adatok alapján a növekedés regionális szinten
kiegyensúlyozottabbá vált, ami kedvező fordulat a 2010 előtti évek tendenciáihoz képest.
A kedvezményezett járások besorolásához alkalmazott, a térségek társadalmi, gazdasági és
infrastrukturális fejlettségét mérő komplex mutató147 járási szinten jeleníti meg az ország területi
különbségeit, mely egyfelől kirajzolja a főváros térsége, továbbá az észak-nyugat és közép-dunántúli,
valamint a déli és észak-keleti területek közötti fejlettségi különbségeket, másfelől mutatja annak
mozaikosságát. Eszerint a fejlettebb területeken (pl. Fejér megye) is találunk kevésbé fejlett,
felzárkóztatásra szoruló, jellemzően vidéki térségeket, és a kevésbé fejlett régiókban is találunk fejlett
térségeket, utóbbiak jellemzően nagyvárosok (pl. Szeged, Debrecen).

98. ábra: A járások fejlettsége a kedvezményezett járások besorolásához alkalmazott komplex mutató
alapján (2013)

147

A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 1. melléklete.
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2.

A TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK
INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE

2.1.

Jogi szabályozás megújítása

2.1.1.

Területfejlesztési törvény megújítása

ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK

JOGI

ÉS

A Tftv. hatályba lépésekor a korábbi területi politikához képest a decentralizációra és partnerségre
épülő területfejlesztési intézményrendszer (pl. megyei területfejlesztési tanácsok, regionális és térségi
fejlesztési tanácsok) kialakításával eredményezett markáns elmozdulást. A törvény a területfejlesztés
és a területrendezés alapvető feladatainak, szabályainak megállapítását, intézményrendszerének
meghatározását célozta. Hatálya kiterjedt az országos és térségi területfejlesztési és területrendezési
feladatokra, 2013. évi módosításával a területfejlesztési és területrendezési feladatokat ellátó területi
(megyei) önkormányzatok vidékfejlesztési és koordinációs feladataira.
A törvény értelmében a területfejlesztés átfogó célja a társadalmi, gazdasági és környezeti területi
folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges tervszerű beavatkozási irányok meghatározása, valamint
a rövid, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása,
összehangolása és megvalósítása fejlesztési programok keretében, továbbá érvényesítése az ágazati
döntésekben.
A törvény hatálybalépése óta eltelt időszakban kormányzati ciklusonként – akár egy-egy kormányzati
ciklus alatt is – változott a területfejlesztés helye a kormányzati struktúrában, és ezzel
összhangban a feladat és hatásköre is. Ez a folyamatos változás éppen a legfontosabb szintet, az
irányítást befolyásolta, kihatva a területfejlesztési szakpolitika teljesítményére, eredményességére. A
főbb szabályozási szinteken a viszonylagos állandóság 2010 júniusa óta jellemzi a területet. 2010
júniusa óta a kormányzati struktúrának megfelelően döntően két tárca látja el a területfejlesztés
szakmai irányítási feladatait, az NFM és az NGM.
A törvény 2011. és 2013. évi módosításai gyökeres változtatásokat hoztak a területfejlesztés
intézményrendszerében. Ennek legfontosabb eleme, hogy 2012. január elsejével megszűntek a
fejlesztési/területfejlesztési tanácsok országos, regionális, megyei és kistérségi szinten egyaránt.
Országos szinten az Országos Területfejlesztési Tanácsot az Országos Területfejlesztési
Érdekegyeztető Fórum váltotta fel. Területi szinten a regionális és kistérségi szerveződések helyett a
megyei szint került előtérbe, a területfejlesztés területi intézményrendszerének középpontjába a
megyei önkormányzatok kerültek. A régiók folyamatosan elvesztették vezető szerepüket, a
regionális fejlesztési ügynökségek 2012-től minisztériumi tulajdonba, 2014-től a megyei
önkormányzatok tulajdonába kerültek. A kistérségeket – összehangoltan az államigazgatás más
területeivel – a járások váltották fel. A törvénymódosítás új területfejlesztési érdekegyeztetési
eszközöket hozott létre: a regionális és megyei területfejlesztési konzultációs fórumokat.
A 2013. évi módosítás a megyei önkormányzatok számára vidékfejlesztési feladatokat is rögzített.
A törvény 2014. évi módosítása eredményeként a Balaton térséggel hasonló státusszal kiemelt
térséggé vált a tokaji borvidék térsége, melynek nyomán 2014. júniusban megalakult a Tokaj
Borvidék Fejlesztési Tanács.
2.1.2.

Területfejlesztéshez kapcsolódó rendeletek módosításai

A területfejlesztést szabályozó rendeleteket tekintve a vizsgálati időszakban új jogszabály alkotása és
meglévő jogszabály módosítása egyaránt előfordult.
A területfejlesztési és területrendezési tervezést és a tervek egyeztetésének, elfogadásának
rendjét szabályozó korábbi két rendelet egybevonásával 2009-ben fogadta el Kormány a
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük
részletes szabályait rögzítő 218/2009. (X.6.) Korm. rendeletet. Az egyesített jogszabály
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egyszerűsítette a tervezés szabályozását, emellett néhány tartalmi módosítást is bevezetett (pl.
partnerségi terv kötelezettsége). A rendelet képezte az alapját 2012-2014 időszakában a megyei és
Balaton kiemelt térségi területfejlesztési koncepciók és programok tervezésének.
Új jogszabályként került elfogadásra a területi monitoring rendszert szabályozó 37/2010. (II.26.)
Korm. rendelet a területi monitoring rendszerről. A rendelet rögzítette az országos, a kiemelt térségi
és a megyei szintű területi monitoring feladatokat. A rendelet területfejlesztési törvényi változásokhoz
igazodó aktualizálása szükséges, módosításának előkészítése megkezdődött.
2010-ben kis mértékben, érdemi tartalmi változást nem eredményező módon módosult a
területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtését,
megőrzését, nyilvántartását és hasznosítását szabályozó 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet.
A területfejlesztési és területrendezési információs rendszer (TeIR) működését szabályozó, a
területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet) nem került
módosításra a vizsgált időszakban. A területfejlesztési szakpolitika kormányzati feladat- és hatásköri
megosztásával összefüggésben mindkét rendelet módosítása folyamatban van.
A korábbi kedvezményezett térségek lehatárolását rögzítő rendelet helyébe lépett új jogszabályként a
kedvezményezett járások besorolását tartalmazó 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, mely a
térségi kedvezményezettséget a kistérségek helyett a járások szintjén rögzítette, megújította a
kedvezményezettség kategóriáit (fejlesztendő járások, kedvezményezett járások és komplex
programmal fejlesztendő járások), valamint a besorolás mutatókészletét és módszertanát. A
kedvezményezett térségek több 2014-2020 közötti operatív program támogatási rendszerébe
beépültek, a területi kedvezmények formájában.
A kedvezményezett térségekhez kapcsolódóan új és lényegében egyetlen eszközként és támogatási
rendszerként jöttek létre a szabad vállalkozási zónák, a szabad vállalkozási zónák létrehozását és
működését, valamint a kedvezmények igénybevételét szabályozó 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelettel.
A szabad vállalkozási zónák beépültek a 2014-2020 közötti GINOP támogatási rendszerébe.
A hazai területfejlesztési pénzeszközök felhasználását éves felhasználási rendeletek szabályozták.
Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes
2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.)
Korm. rendelet a 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési előirányzatok felhasználását, a vis
maior támogatás felhasználását a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló
33/2009. (II. 20.) Korm. rendelet szabályozta. A 2010. évben lépett hatályba a 2010. évi terület- és
régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásáról szóló 122/2010. (IV. 20.) Korm. rendelet. 2011-ben
miniszteri rendelet alapján működött a támogatási rendszer (területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával
összefüggő feladatokat szolgáló előirányzat 2011. évi felhasználásának részletes szabályairól szóló
35/2011. (VII. 7.) NFM rendelet). 2012-ben az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési
célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
35/2012. (III. 9.) Korm. rendelet szabályozta a felhasználást. A területfejlesztéssel összefüggő
feladatok előirányzat felhasználása 2014-2015-ben nem önálló rendeletben, hanem az NGM fejezeti
kezelésű előirányzatainak kezeléséről és felhasználásáról szóló miniszteri rendeletben (A fejezeti
kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 4/2014. (II. 6.) NGM
rendelet, illetve az azt módosító 39/2014. (XII.23.) NGM rendelet, valamint a fejezeti kezelésű
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet) került
szabályozásra. A Balaton fejlesztési feladatait támogató előirányzati sor felhasználási szabályait az
NFM fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó rendeletei rögzítették (2015-ben a fejezeti
kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet).

2.2.

Területfejlesztési intézményrendszer megújítása

A területfejlesztési törvény 2011. és 2013. évi módosításai gyökeresen átalakították a területfejlesztés
intézményrendszerét, országos és területi szinteken egyaránt.
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2.2.1.

A területfejlesztési szakpolitika országos szintje

Központi területfejlesztési szakigazgatás
A területfejlesztési szakigazgatás 2009-ben az NFGM-ben működött, 2010. június óta az új
kormányzati struktúrának megfelelően az NFM és az NGM látja el a területfejlesztés szakmai
irányítási feladatait.
A 2011-2013 közötti kormányzati stratégiai döntések (például, törvény és rendeletmódosítások, vagy a
2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és
intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.)
Korm. határozat [1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat], vagy a 2014-2020-as programozási
időszakban az Európai Területi Együttműködési Programok intézményrendszerével és tervezésével
kapcsolatos felelősségi rend, feladatok és tárgyalási mandátum kialakításáról szóló 1034/2013. (II. 1.)
Korm. határozat) alapjaiban változtatták meg a területfejlesztési szakpolitika kormányzati
feladat- és hatásköri megosztását.
A Kormány döntésének megfelelően a törvény 2013. december 14-től hatályos módosítása alapján a
területfejlesztés stratégia tervezéséért felelős miniszter – jelenleg a nemzetgazdasági miniszter –
feladat- és hatáskörébe tartozik a területfejlesztés intézmény- (pl. területi önkormányzatok, térségi
fejlesztési tanácsok) és eszközrendszerének (pl. országos, regionális szintű nemzeti és európai uniós
stratégiai tervdokumentumok kidolgozása, szabad vállalkozási zónák kijelölése) kialakítása,
működtetése, szakpolitikai felügyelete.
A 2014-2020 tervezési időszak eredményes végrehajtása érdekében a kohéziós politikai
végrehajtási rendszerben a Kormány jelentős változásokat hajtott végre mind a programstruktúrában,
mind az intézményrendszerben. A programok végrehajtása centralizáltan a központi szinten kerül
megszervezésre. 2014. január 1-től az egyes operatív programok irányító hatóságai az ágazati
minisztériumokhoz kerültek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egyidejű felszámolásával és a
Miniszterelnökség koordinációja mellett. Az új irányító hatóságok felelősek a 2007-2013 időszak
végrehajtásáért és zárásáért, másrészt a 2014-2020 időszak tervezésért és végrehajtásáért. A
Miniszterelnökség koordinációs hatásköre magában foglalja mindkét időszak alapjai és programjai
tekintetében a jogi-, közbeszerzési ellenőrzés, minden támogatási döntés előkészítését, a panasz és
felülvizsgálati rendszert, a monitoring és menedzsment rendszer és a hazai és nemzetközi
kommunikáció működtetését. A minisztériumok rendelkeznek a tervezési, döntés-előkészítés és az
operatív végrehajtási feladatokkal. A kormányzati döntés értelmében 2014. április 15-ével a korábban
állami tulajdonú gazdasági társaságokként működő közreműködő szervezetek is megszüntetésre
kerültek és ezen feladatok ugyancsak a minisztériumokba integrálódtak. A 2014–2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. melléklete rögzíti az irányító hatóságokat és a
közreműködő szervezeteket. A területi operatív programokat tekintve a TOP esetében a Magyar
Államkincstár, a VEKOP esetében a Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Irányító Hatóság
látja el a közreműködő szervezeti feladatokat, irányító hatóság mindkét program esetében a Regionális
Fejlesztési Programokért Felelős Irányító Hatóság.
Területfejlesztési háttérintézmények
A 2007–2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti
kereteiről szóló 1152/2014. (III. 20.) Korm. határozatnak, valamint a közreműködő szervezetek útján
ellátott feladatokkal kapcsolatos egyes koncepcionális kérdésekről szóló 1085/2014. (II. 28.) Korm.
határozatnak megfelelően a területfejlesztés háttérintézeti struktúrája a vizsgált időszakban
jelentősen átalakult.
Kiemelt cél volt, hogy a programok végrehajtását piaci érdekektől mentes, átlátható struktúrájú állami
intézmények végezzék, ezzel is biztosítva a programok kormányzati célokkal való erőteljesebb
összhangját. Első lépésként a VÁTI Nonprofit Kft., feladatainak átvételére került sor, amely
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feladatok a jelentős EU koordinációs vetületre tekintettel a Miniszterelnökség hatáskörébe kerültek. A
VÁTI Nonprofit Kft. által ellátott feladatok 2014. július 1-től a Széchenyi Programirodához kerültek.
A kormányzati irányítás és a központi közigazgatás korszerűsítését, a szabályrendszer
átláthatóságának megteremtését célzó kormányzati szerkezetátalakítás részeként 2015. január elsejétől
megszűnt a 2012-ben létrehozott NTH. A Hivatal feladatait (gazdaságpolitikai tervezési, elemzési,
kutatási, értékelési, területfejlesztési tevékenységek és a Duna transznacionális együttműködési
program közös irányító hatósági feladatai) az NGM vette át.
Az országos területfejlesztési és területrendezési információs rendszer üzemeltetését – az NGM
(területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter) irányítása és finanszírozása mellett – 2011-ig
a VÁTI Nonprofit Kft. látta el, 2012-től a Miniszterelnökség háttérintézményeként működő Lechner
Nonprofit Kft. végzi.
Területfejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódó igazgatási intézmények
A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei a fővárosi és megyei
kormányhivatalok. A területi államigazgatási szervek - mint például a megyei kormányhivatalok a területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő kormányzati feladatok végrehajtásában,
érvényesítésének ellenőrzésében, a térségi fejlesztés és tervezés koordinálásában szakmai
segítségnyújtással és információszolgáltatással, valamint hatósági ellenőrzéssel vesznek részt.
A területfejlesztési törvény alapján a területfejlesztés intézményrendszerének felügyelete a
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter feladat és hatáskörébe tartozik.
A Kormány a megyei kormányhivatalok útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi
felügyeletét. A területfejlesztési önkormányzati társulások felett a fővárosi és megyei kormányhivatal
törvényességi felügyeletet gyakorol. A térségi fejlesztési tanács működésének törvényességi
felügyeletét a Kormánynak a térségi fejlesztési tanács székhelye szerint illetékes kormányhivatal látja
el.
A Magyar Államkincstár a hazai területfejlesztési források felhasználását szabályozó rendeletek
alapján közreműködik a hazai területfejlesztési pályázati rendszer működtetésében, elsődlegesen a
támogatások kezelésében, a projektek ellenőrzésében, valamint változó mértékben a pályázati rendszer
lebonyolításában.
A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter összességében összehangolja a
közigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, szakmai irányítást gyakorol a
területfejlesztés intézményrendszere felett.
Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum
A területfejlesztési törvény módosításával a területi együttműködés eszközeként a korábbi OTT
helyett létrejött az OTÉF, amelynek feladata az önkormányzati és kormányzati törekvések
összehangolása a területfejlesztési politika hatékony alakítása érdekében.
Az OTÉF feladata a kormányzat, valamint a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat
területfejlesztési, területrendezési és vidékfejlesztési érdekeinek, törekvéseinek feltárása,
egyeztetése, megállapodások létrehozása, információcsere, javaslatok, alternatívák vizsgálata, továbbá
a megyei jogú városok és fővárosi kerületi önkormányzatok fejlesztési elképzeléseinek és
célkitűzéseinek összehangolása.
Az OTÉF véleményező, javaslattevő feladatkörben közreműködik a területfejlesztési politika
kialakításában; a területfejlesztési, a területrendezési, a vidékfejlesztési, az ágazati és a megyei,
valamint a fővárosi fejlesztési elképzelések és célkitűzések összehangolásában; a területfejlesztési, a
területrendezési és vidékfejlesztési célú ágazati eszközök összehangolásában; az ágazati tervek
véleményezésében; az országos, az országos jelentőségű, valamint az országhatárokon átnyúló
infrastruktúra-tervezés (létesítmények, hálózatok elhelyezése) összehangolásában.
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Az OTÉF elnöke a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter. Tagjai központi
szinten: a területfejlesztésért felelős miniszter, a területrendezésért felelős miniszter, a
vidékfejlesztésért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, az energiapolitikáért
felelős miniszter, a közlekedésért felelős miniszter, a településfejlesztésért felelős miniszter, a
szociálpolitikáért és a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter. Önkormányzati szinten: Megyei
Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke és négy delegáltja, a Megyei Jogú Városok
Szövetségének elnöke és négy delegáltja, a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének elnöke és négy
delegáltja, a főpolgármester, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke. Az OTÉF ülésén egy
szavazattal rendelkeznek a kormányzati és egy szavazattal rendelkeznek az önkormányzati tagok, azaz
az OTÉF konszenzussal hozza meg döntéseit. Az OTÉF titkársági feladatait az NGM látja el.
2.2.2.

Regionális szintű területfejlesztési intézmények

A területfejlesztési törvény módosításainak egyik legfontosabb eleme volt, hogy 2012. január 1-jével
megszűntek a regionális fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési tanácsok.
Területfejlesztési feladataikat a megyei önkormányzatok vették át, amelyeknek 2014-től fő feladatát
képezi a területfejlesztés. A területi együttműködés új eszközeként a törvény bevezette a regionális és
a megyei területfejlesztési konzultációs fórumok intézményét.
Regionális fejlesztési tanácsok
A korábbi területfejlesztési intézményrendszer meghatározó területi intézményi szintjét képező
regionális fejlesztési tanácsok a vizsgálati időszak első három évében, 2011. december 31-ig
működtek. A regionális fejlesztési tanácsok felügyelték az európai uniós és a hazai területfejlesztési
támogatások kezelésében is közreműködő regionális fejlesztési ügynökségeket, így ez az
intézményrendszeri változás az ügynökségek működését is átalakította.
Regionális fejlesztési ügynökségek
A területfejlesztési törvény vizsgálati időszakban érvényes szabályozása szerint az egy régió területén
működő megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat a területi operatív programok
megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtásában való
közreműködésre a régióban nonprofit gazdasági társasági formában regionális fejlesztési ügynökséget
működtethettek.148 Az ügynökségek közreműködő szervezeti feladatokat láttak el a területi operatív
programok végrehajtásában és ellenőrzésében, közreműködtek a hazai területfejlesztési feladatok
ellátásban, nemzetközi projektekben vettek részt, segítették a régió fejlesztési programjainak és
projektjeinek megvalósítását.
A regionális fejlesztési ügynökségek a 2007-2013 közötti európai uniós források (regionális operatív
programok forrásai) kezelése tekintetében közreműködő szervezeti feladatokat láttak el (az irányító
szervezet a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága volt, az IH hozta a projektekkel
kapcsolatos döntéseket, megállapodás (SLA megállapodás) alapján az ügynökségek közreműködő
szervezeti feladatokat láttak el.) Az ügynökségek feladatai és szerepük a 2009-2014 közötti
időszakban fokozatosan csökkent. Az ügynökségek működését 2011. december 31-ig a regionális
fejlesztési tanácsok felügyelték. A regionális fejlesztési tanácsok megszűnésével az ügynökségek
2012. január 1-től állami tulajdonba kerültek (a tulajdonosi jogokat az NFM gyakorolta), 2014-től
pedig a megyei önkormányzatok lettek a tulajdonosok.
Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórumok

148

A Tftv. 2016 évi módosításakor a regionális fejlesztési ügynökségekre vonatozó szabályozás kikerült a
törvényből, a regionális fejlesztési ügynökségek ezzel korábbi formájukban megszűntek.
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A törvényi szabályozás szerint 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 területfejlesztési konzultációs fórum eljár a regionális döntést, állásfoglalást,
véleményezést igénylő ügyekben, összehangolja a megyei önkormányzatok döntéshozatalát, képviseli
a megyei önkormányzatok egyező döntését, mint a régió álláspontját, javaslatot tesz a Kormánynak a
Régiók Bizottságában (CoR) a régiót képviselő tag személyére.
A regionális területfejlesztési konzultációs fórum munkaszervezettel nem rendelkezik, titkársági
feladatait az illetékes megyei (fővárosi) közgyűlések megegyezése szerinti megyei (fővárosi)
önkormányzati hivatal látja el.
A 2012-2014. évi működési tapasztalatok alapján a regionális, területfejlesztési konzultációs fórumok
– igaz, hogy területenként rendkívül változatos ülésrendekkel – lényegében beváltották a jogalkotó
által megfogalmazott célokat. A Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórumok el tudják látni a
korábban a regionális fejlesztési tanács feladatkörébe tartozó egyeztetéseket.
2.2.3.

Megyei szintű területfejlesztési intézmények és feladatok

Megyei területfejlesztési tanácsok
A korábbi területfejlesztési intézményrendszer másik meghatározó intézményi szintjét a megyei
területfejlesztési tanácsok képezték, ezek szerepe és jelentősége azonban már a vizsgálati időszak előtt
jelentősen csökkent. Érdemi területfejlesztési feladatot a törvény általi megszüntetésükig, 2009-2011
között sem láttak el, a területfejlesztési feladatok a regionális fejlesztési tanácsok szintjére kerültek.
2012. január 1-jével a megyei területfejlesztési tanácsok is megszűntek, feladataikat a megyei
önkormányzatok vették át.
Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumok
A törvényi szabályozás alapján a megyei közgyűlés és a - megye területén működő - megyei jogú
város(ok) közgyűlése(i) megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek. A megyei
területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei jogú város közgyűlése egy képviselőt delegál. A
megyei területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei közgyűlés a megyei jogú várost képviselők
számával azonos számú képviselőt delegál.
A megyei területfejlesztési konzultációs fórum előzetesen állást foglal a megyei közgyűlés
területfejlesztést érintő ügyeiben, véleményét a megyei közgyűlés ülésén a vonatkozó napirend
tárgyalásakor ismertetni kell.
A megyei területfejlesztési konzultációs fórum munkaszervezettel nem rendelkezik. Titkársági
feladatait a tagok megegyezése szerinti önkormányzati hivatal látja el.
A megyei területfejlesztési konzultációs fórumok szerepet kaptak a megyei területfejlesztési
koncepciók és programok tervezése során.
Megyei önkormányzatok terület- és vidékfejlesztési feladatai
A megyei önkormányzatok alapfeladatát a 2009-2011 közötti időszakban az intézményfenntartó
feladatok képezték, a területfejlesztéssel összefüggő feladatok nem voltak kiemelten hangsúlyosak. A
területfejlesztési feladatok a 2011. évi új önkormányzati törvénnyel kerültek előtérbe, és 2012-től
váltak a megyei önkormányzatok fő feladatává.
A területfejlesztési törvény 2013. évi módosításaiban a hangsúly a törvény keretjellegének erősítésén,
a társadalom- és gazdaságpolitikai szükségszerűségek érvényesítéséhez kapcsolódó hatékonyabb
rendszer kialakításán, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben (Mötv.) meghatározott megyei (fővárosi) önkormányzatok feladatainak átvezetésén volt. A
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módosított törvény a 2011-ben elfogadott önkormányzati törvényhez képest szélesebb körben
határozza meg a területi önkormányzatok területfejlesztésre, területrendezésre, vidékfejlesztésre
és koordinációra vonatkozó felhatalmazását és feladatait. A törvényben szerepel a megyei
(fővárosi) önkormányzatok feladat- és hatásköre, döntés-előkészítési, döntéshozatali és véleményezési
kompetenciája, valamint koordinációs jogköre a megye településeivel és a megyei jogú várossal
(városokkal) való egyeztetésre. A módosítás egyértelművé tette a kormányzat és a területi
önkormányzatok közötti feladatmegosztást, valamint hatékonyabbá tette a szereplők közötti
koordinációt.
A Mötv. 27. § (1) bekezdése szerint „a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben
meghatározottak szerint a területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs
feladatokat lát el.” Az önkormányzati törvény alapján a területfejlesztésről és rendezésről szóló 1996.
évi XXI. törvény módosításai megszüntették a megyei és a regionális területfejlesztés tanácsokat, így a
területfejlesztés helyi szintjét a megye és annak társulásai jelentik. A törvény 2011. és 2013. évi
módosításai határozták meg a megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési
feladatait, amelyek döntően két feladatcsoport körül összpontosulnak: tervezés és végrehajtás.
A területfejlesztési tervezéssel kapcsolatban a törvény egyértelműsíti, hogy a megyei önkormányzat
(és a fővárosi önkormányzat) kidolgozza és határozattal elfogadja a területfejlesztési koncepciót, a
programot, véleményezi az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepciót, valamint a megyét
érintő ágazati fejlesztési koncepciót és programot, a térségi területfejlesztési programot, a tervezés és
végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről, s végül részt vesz a határ menti
megyék határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programjainak tervezésében és kidolgozásában.
A másik feladatcsoport a területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat
határozza meg. A megyei önkormányzatok eszerint nyomon követik a megyei területfejlesztési
koncepció és a program végrehajtását, döntenek a hatáskörébe utalt fejlesztési forrásokról, monitoring
bizottság, vagy más döntéshozó szerv útján közreműködnek a területi operatív program irányításában,
végrehajtásában.
A területi és helyi területfejlesztési tervezésben így kulcsszerepet kaptak a megyei
önkormányzatok. Az elsődleges fejlesztési tervdokumentum ezen a szinten a megyei
területfejlesztési koncepció program, mely a megye egész területére vonatkozik, beleértve a megyei
jogú városokat is.
A megye gazdaságfejlesztésének alakításának alapját is a megyei területfejlesztési koncepcióban
foglaltak képezik, kiemelt prioritásként kezelve a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást. A megyei
szintű gazdaságfejlesztési célok ugyancsak érvényesek a megyei jogú városokra is.
A megyei és a megyei jogú városi szint együttműködése így a fejlesztési tervezés és a fejlesztések
koordinációja, megvalósítása tekintetében kiemelten fontos. Ennek intézményi eszközét teremtette
meg a területfejlesztési törvény módosítása a megyei területfejlesztési konzultációs fórum
létrehozásával. A 2014-2020 közötti TOP és a VEKOP tervezésének területi, helyi programokkal
törtnő megalapozása (megyei szinten megyei területfejlesztési koncepciók és programok, megyei jogú
városi szinten integrált településfejlesztési stratégiák, a két területi operatív programhoz mindkét
szinten integrált területfejlesztési programok készültek) is megkívánta a megyei önkormányzat és a
megyei jogú városok önkormányzatának együttműködését. A tervi szintű összehangolást az a törvényi
szabályozás biztosítja, mely szerint a megyei jogú városok közgyűlésének is el kell fogadnia a megyei
területfejlesztési koncepciót és programot, mely lehetőséget ad a megyei jogú városoknak a
városfejlesztési céljaik érvényesítésére, megjelenítésére.
A törvénymódosítással a megyei önkormányzatok új feladatként vidékfejlesztési feladatokat is
kaptak. Ezek a feladatok elsődlegesen a 2014-2020 közötti európai uniós finanszírozású
vidékfejlesztési programhoz kapcsolódóan valósulhatnak meg, a 2009-2014 közötti időszakban ez
még nem jelentkezett.
A megyei önkormányzatok területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatainak hatékony ellátásához
szükséges a megfelelő erőforrások és kapacitások biztosítása. A megyei önkormányzatok
területfejlesztési feladatainak ellátása alapszinten biztosított volt a vizsgálati időszakban. A megyék a
megyei területfejlesztési koncepciók és programok megújításához – melyet saját kapacitásokkal
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terveztek – ÁROP forrásból jelentős központi támogatást kaptak. A hazai területfejlesztési
pályázatokkal kapcsolatban jelentkező feladataikra ugyancsak biztosított kiegészítő támogatást a
kormányzat. A megyei önkormányzatok területfejlesztési feladataik ellátásának további erősítése a
kapacitások megerősítésével lehetséges.
A megyei önkormányzatok működésének fontos eleme a területi és helyi partnerség erősítése. A
megyei területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a megyei integrált területi programok
tervezése, előkészítése valamennyi megyében széleskörű helyi partnerségben, számos megyei és
járási, helyi szintű egyeztetéssel, projektfeltáró tevékenységgel valósult meg. A kapcsolatrendszer
főként a megyében működő települési önkormányzatokkal való együttműködésre terjed ki. Az
egyes szereplők között így a kapcsolatok tovább erősíthetők, formalizálhatók. A gazdaságon kívüli
szereplők, civil szervezet, egyházak, közfunkciókat ellátó intézmények egészségügy, felsőoktatás,
kutatás-fejlesztés, kulturális szervezetek kapcsolatai is erősíthetők.
Megyei fejlesztési ügynökségek
A regionális fejlesztési ügynökség tevékenységéhez hasonlóan a megyei önkormányzatoknak is
lehetőségük van megyei fejlesztési ügynökséget létrehozni és működtetni. 2014 végén nyolc
megyében (Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, SzabolcsSzatmár-Bereg, Tolna és Veszprém) nem működött megyei ügynökség, a többi megye működtetett
fejlesztési ügynökséget.149
2.2.4.

Térségi fejlesztési tanácsok

A térségi fejlesztési tanácsok létrehozására a területfejlesztési törvény felhatalmazása alapján
korábban a megyei területfejlesztési tanácsok és a regionális fejlesztési tanácsok voltak jogosultak,
azok megszüntetését követően a megyei közgyűlések hozhatják létre a térségi fejlesztési
tanácsokat, a törvény szerint a régióhatárokon, illetve a megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes
kiemelt területfejlesztési feladataik ellátására. A megyei önkormányzatok a térségi fejlesztési tanács
létrehozásakor megállapodnak abban, hogy milyen feladatokat látnak el ezen társulás keretében.

149

Adatforrás: megyei önkormányzatok adatszolgáltatása.
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99. ábra: Térségi fejlesztési tanácsok (2014)
(Forrás: Térségi fejlesztési tanácsok adatszolgáltatása)

A területfejlesztési törvény alapján a térségi fejlesztési tanácsok tagjai a tanács illetékességi területén
működő megyei közgyűlések elnökei, az érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője, az üléseken
állandó meghívottként részt vesz a területi gazdasági kamarák, kamaránként egy-egy képviselője, a
kormányhivatal vezetője, az állami főépítész, valamint mindazon gazdasági, civil és egyéb szervezetek
képviselői, amelyeket a térségi fejlesztési tanács döntése közvetlenül érint, vagy akit az ülésen való
részvételre felkérnek. A térségi fejlesztési tanács felkérhet a tanács munkájában való részvételre egyéb
szervezeteket, személyeket is, de ezek létszáma a tagok létszámának egyharmadát nem haladhatja
meg.
A területfejlesztési törvény kiemelt térségfejlesztési tanácsokat is nevesít, melyek területét, tagságát,
feladatait (pl. kiemelt térségi területfejlesztési koncepció és program kidolgozása, a kiemelt térség
társadalmi és gazdasági helyzetének értékelése, az operatív programok térséget érintő végrehajtásának
figyelemmel kísérése, döntés a hatáskörükbe utalt pénzeszközökről) rögzíti. A kiemelt térségek
területfejlesztési koncepcióját és programját a Kormány fogadja el.
A területfejlesztési törvény alapján 2011 végéig két kiemelt térségi fejlesztési tanács működött, a
Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetben a Balaton Fejlesztési Tanács és a budapesti agglomerációban a
Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács. A törvény 2012. január 1-től hatályos módosításával a
Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács megszűnt, míg a 2014. évi törvénymódosítás új
szervezetként létrehozta a Tokaj Borvidék a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsot. Bár a térségi
fejlesztési tanácsok többségét 2010 előtt alapították, egy kivétellel minden tanács részéről szükség volt
a szervezet megújítására a területfejlesztési törvény 2012. januárban hatályba lépett módosítását
követően. Ez főként a regionális fejlesztési és megyei területfejlesztési tanácsok megszűnésével,
valamint a feladatok újragondolásával, illetve a 2014-20-as uniós költségvetési időszakra való
felkészüléssel magyarázható.
Térségi fejlesztési tanács
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács
M9 Térségi Fejlesztési Tanács
Velencei-tó és térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
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Alakulás/újjáalakulás
éve
2003/2012
2010
2000/2012

Alakulás/újjáalakulás
éve
„Szigetköz-Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács
2006/2012
Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács
2013
„8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács
1998/2013
Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács
2004/2014
7. táblázat: Térségi fejlesztési tanácsok az alakulás éve szerint
Térségi fejlesztési tanács

A térségi fejlesztési tanácsok tevékenysége az ország 16 megyéjét és 527 települését (melyekhez
hozzáértendők a 8-as főút, és az M9 gyorsforgalmi út nyomvonala által érintett települések) érinti.
Komárom-Esztergom megye, valamint Zala megye 3 tanács, míg Borsod-Abaúj-Zemplén, Vas, Fejér
Veszprém és Pest megye 2 tanács feladatkörében is érintett.
A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács fő célkitűzése a Tisza-tó területét érintő fejlesztési
elképzelések összehangolása, a térség munkahelymegtartó képességének és turisztikai vonzerejének
növelése.
Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács fő célkitűzése az M9-es gyorsforgalmi út előkészítésének és
megvalósításának meggyorsítása, így az érintett megyék célkitűzéseivel összhangban a régión belüli és
a régiók közötti közlekedési kapcsolat javítása
A Velencei-tó és térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács fő célkitűzése a térség
természeti, humán és gazdasági erőforrásainak, valamint környezeti állapotának megőrzése, irányított
fejlesztése, a térség népesség megtartó képességének növelése, a térségi identitás kialakítása és
fenntartása, a térséghez kötődő kulturális hagyományok ápolása.
A „Szigetköz-Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács fő célkitűzése a térség fenntartható
fejlődésének előmozdítása, a kapcsolódó rekreációs és turisztikai fejlesztések ösztönzése. A Duna
Rajka és Ács közötti szakasza, a Mosoni-Duna, illetve a Duna mellékág-rendszerének ökológiai
rehabilitációja.
A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács fő célkitűzése a Homokhátság
fenntarthatósága érdekében, a térség klímaváltozással leginkább érintett, legfőképpen annak
hátrányaival szembesülő természetföldrajzi egységén a fejlesztési elképzelések összehangolása.
A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács fő célkitűzése a 8-as főúthoz kapcsolódó közútfejlesztési
elképzelések összehangolása.
A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács fő célkitűzése a térség természeti-, humán és gazdasági
erőforrásainak, valamint környezeti állapotának megőrzése, fejlesztése, népességmegtartó erejének
növelése.
Az érintett térségre vonatkozó területfejlesztési koncepcióval négy (Balaton Fejlesztési Tanács, a
Velencei-tó és térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, a Tisza-tó Fejlesztési Tanács és
az M9 Térségi Fejlesztési Tanács), míg területfejlesztési programmal két térségi fejlesztési tanács
rendelkezik.
A térségi fejlesztési tanácsok munkáját több esetben is munkaszervezet segíti. A munkaszervezeti
feladatokat négy tanács esetében külön – erre a célra a tanács által alapított – gazdasági társaság, öt
esetben pedig az egyik tagot – leginkább a tanács elnökét – delegáló megyei önkormányzat hivatala
látja el. A legnagyobb munkaszervezettel a két kiemelt térségi fejlesztési tanács rendelkezik.
A térségi fejlesztési tanácsok működése többnyire tagi befizetésekből kerül finanszírozásra, tekintettel
arra, hogy működési támogatás – a területfejlesztési törvény alapján – csak a két kötelezően
működtetendő tanács számára nyújtható. Mindemellett a Tisza-tó Fejlesztési Tanács is évről évre
támogatást kap szakmai projektjei finanszírozására.
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2.2.5.

Helyi szintű területfejlesztési és vidékfejlesztési együttműködések

A területfejlesztési törvény módosításával 2014. februárban lényegében megszűntek a korábban
statisztikai, tervezési, fejlesztési funkcióval is rendelkező kistérségek. A területi összhang érdekében a
területfejlesztési politika is átállt az államigazgatási funkcióval kialakított járási rendszerre (pl.
kedvezményezett járások besorolása). Míg a kistérségek többségében korábban kistérségi
területfejlesztési koncepciók és programok készültek, a járási szint bevezetésével ezek újratervezése
jellemzően nem történt meg, járási területfejlesztési koncepciók és programok nem készültek. A
megyék egyes térségeinek, járásainak fejlesztési céljait a 2012-2014 során megújult megyei
területfejlesztési koncepciók és programok tartalmazzák.
Önkormányzati területfejlesztési társulások
A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján a helyi önkormányzatok képviselő-testületei
megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a
polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására
jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. A területfejlesztési feladatokra jellemzően
kistérségi szinten szerveződtek önkormányzati társulások. A kistérségi kategória területfejlesztési
törvényből való kikerülésével ezek száma csökkent 2014 végére. Ugyanakkor a járások
államigazgatási funkcióval jöttek létre, amely nem korlátozza az önkormányzatok szabad társulási
lehetőségét, így a megyék többségében továbbra is több önkormányzati társulás működik, segítve
a közös helyi fejlesztéseket, teret adva a mikrotérségi együttműködéseknek.
Vidékfejlesztési (Leader) helyi akciócsoportok
A helyi területfejlesztési önkormányzati együttműködések mellett fontos szerepük van a vidéki
térségekben a helyi vidékfejlesztési egyesületeknek, a Leader helyi akciócsoportoknak. A 2009-2014
közötti vizsgálati időszakban a 2007-2013-as vidékfejlesztési program finanszírozásával a
programban meghatározott jogosultsági területen150 működtetek Leader helyi akciócsoportok,
melyek helyi vidékfejlesztési stratégia alapján helyi fejlesztési programokat valósítottak meg. 2014
végén 94 Leader helyi akciócsoport működött az országban, számuk 3-8 között változott megyénként.
A 2014-2020 közötti időszakban 104 helyi akciócsoport működik a 2014-2020 közötti VP-ben
rögzített vidéki térségekben.151

2.3.

Területfejlesztési célokat szolgáló szabályozási és forráskoordinációs eszközök

2.3.1.

Kedvezményezett térségek és települések

A területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségeket lehatároló rendszer 1986 óta
folyamatosan alakult ki. A kedvezményezettség kezdetben csupán a népesség 4,3%-át érintette, ez a
szám azonban 2001-re már a 40%-ot is meghaladta. Jelenleg a népesség 33%-a él kedvezményezett
térségekben.
A besorolást kezdettől fogva térségi (körzeti, majd kistérségi) és települési szinten is elvégezték. Az
elmaradottság kritériumrendszere folyamatosan változott, kistérségi szinten is többféle komplex
mutató szerinti besorolás volt használatos, ami például 1996 és 2000 között jelentős átfedéseket is

150

A 2007-2013 közötti programidőszakban a LEADER-ből finanszírozott fejlesztések jogosultsági területét a
120 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűségű vagy 10 000 főnél kevesebb lakosú települések képezték, kivéve a
budapesti agglomeráció települései.
151
Forrás: Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály.
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eredményezett; egy térség több szempont alapján is kedvezményezett lehetett. Az indikátorok közül a
munkanélküliség és a foglalkoztatottság dimenziója mindig is kitüntetett figyelmet kapott.
2007-ben egy 32 változóból álló komplex mutató alapján határozta meg a Kormány a társadalmi,
gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések, illetve a hátrányos helyzetű
kistérségek körét.
2015-től a jelenleg hatályos 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet határozza meg a kedvezményezett
járások, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések lehatárolását.
Mindkét lehatárolás azonos módszertan alapján sorolja be a járásokat, illetve a településeket
kedvezményezetti kategóriákba.
A kedvezményezett járások lehatárolása jelenleg egy 24 mutatóból álló komplex indikátor
segítségével történik, mely alapján 109 járás számít kedvezményezettnek (az ország 197
járásából).
Ezen járások különböző kedvezményeket kaphatnak a fejlesztéspolitika keretében, pl. az európai
uniós programok támogatási rendszerében (pl. területi jogosultság vagy többletpontszám az értékelés
során), vagy egyéb szabályozási kedvezmények formájában. Ennek példája volt a több uniós
program forrásaira építő LHH program a vizsgálati időszakban, mely az akkor érvényes besorolás
szerinti 33 leghátrányosabb kistérségben valósított meg összehangolt fejlesztési, felzárkóztatási
programot (részletes bemutatása a támogatáspolitikai fejezetben). A 2014-2020 közötti uniós
programidőszak operatív programjai a Partnerségi Megállapodás alapján ugyancsak
tartalmaznak erre vonatkozó lehetőségeket, a térségek fejlesztését eredményező hatékony
forrásfelhasználáshoz azonban szükséges, hogy a kedvezményezett térségek fejlesztését célzó
intézkedések egy összehangolt program keretében valósuljanak meg.

100. ábra: Kedvezményezett járások
A kedvezményezett települések egy kettős módszertan szerint kerülnek lehatárolásra: (1) az ún.
„társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések” egy – a járási
besoroláshoz hasonló - 23 mutatóból álló komplex indikátor alapján kerülnek meghatározásra, míg (2)
a „jelentős munkanélküliséggel sújtott települések” a munkanélküliségi ráta alapján határolódnak le. A
kedvezményezett települések esetében is különböző kedvezmények adhatók.
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2.3.2.

Szabad Vállalkozási Zónák

A szabad vállalkozási zónák intézményét a Kormány 2013 elején, a szabad vállalkozási zónák
létrehozását, működését és a kedvezmények igénybevételét a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben
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 szabad vállalkozási zónává nyilvánítja.

˗

Ezen felül a rendelet a Kormány „terület- és gazdaságfejlesztési, valamint
foglalkoztatáspolitikai szempontok alapján” további 177 települést is szabad vállalkozási
zónának nyilvánít, amelyeket a rendelet 2. számú melléklete sorol fel.

A szabad vállalkozási zónának 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 a szabad vállalkozási zónáknak 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 szabad
vállalkozási zónává. A bővítés 296 ezer fős lakosságot érint, vagyis a szabad vállalkozási zónák súlya
a teljes magyar népességen belül az eddigi 17%-ról 20%-ra növekedett.

101. ábra: Szabad vállalkozási zónák
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 három szempontból van
érdemi jelentőségük:
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˗

A szabad vállalkozási zónák területén működő vállalkozások társasági adó- és szociális
hozzájárulási adó-kedvezményt élveznek.

˗

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.

˗

2014-2020 között a Partnerségi Megállapodásnak megfelelően a GINOP vállalkozási és
foglalkoztatási prioritási tengelyében is célként megjelenik a szabad vállalkozási zónák
fejlesztése. A Partnerségi Megállapodás a „különös integrációigényű tématerületek” között
nevesíti a leghátrányosabb helyzetű térségek fejlesztését, amelyet a GINOP is támogat. A
Partnerségi Megállapodásban a GINOP-ból tervezett akciók között szerepel (ERFA
finanszírozással) a „szabad vállalkozási zónákon keresztüli gazdaságfejlesztés: KKV
munkahelyteremtés, befektetés-ösztönzés, gazdasági infrastruktúrafejlesztés, térségi
gazdaságmenedzsment”.

2.3.3.

Térségi nemzeti programok

Az Új Széchenyi Terv 2011-ben 42 nemzeti programot fogalmazott meg, melyek között térségi
nemzeti programokat is találunk, területfejlesztési kapcsolódásokkal. A térségi programok
végrehajtásához szükséges forrásokról és forráskoordinációról jellemzően kormányhatározatok
rendelkeznek. A nemzeti programokat 2011- és 2013 között az NFM koordinálta, 2014-től a
Miniszterelnökség látja el a koordinációt.
Balaton Fejlesztési Program
A Balaton Fejlesztési Program a 2020 közötti uniós időszakhoz kapcsolódó területfejlesztési tervezési
folyamat során a Balaton Fejlesztési Tanács által készített Balaton Területfejlesztési Koncepció (20142030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Programra épül. A koncepciót és programot, egyúttal a
megvalósításhoz szükséges uniós és hazai forrásokra vonatkozó forráskoordinációt a Balaton
Területfejlesztési Koncepció (2014-2030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program
elfogadásáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a 2014-2020-as uniós és hazai
forrásokból megvalósuló beruházásokról szóló 1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozat (1821/2015. (XI.
12.) Korm. határozat) fogadta el.152 (A Balaton térség fejlesztésének további részletezését a
területfejlesztési tervezésről szóló és a támogatáspolitikai fejezetek tartalmazzák).
Ős-Dráva Program
A Kormány az Ős-Dráva Programról szóló 1242/2012. (VII.17.) számú Korm. határozat szerint a
program tervezési területén meg kell teremteni a felszíni vízrendszerre alapozott komplex, a
természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő, hosszú távon is fenntartható fejlődés
feltételeit. Az Ős-Dráva Program komplex, a természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt
átfogó fejlesztési programként hosszútávon a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtését célozza
az egyik leghátrányosabb térségben, az Ormánságban. A program hét pillérből áll: a vízkormányzás
átalakítása, a táji adottságokhoz igazodó tájgazdálkodás, erre épülő gazdaságfejlesztés az alapanyagtermelés és helyi feldolgozás megerősítésével, a Dráva-menti turizmus újraszervezése, infrastruktúrafejlesztés, humánerőforrás-fejlesztés, mindezek érdekében a helyiek bevonását szolgáló
kommunikációs csatornák megszervezése. Az ormánsági táj eredeti állapotának helyreállítása a
természetvédelmi szempontból fontos holtágak vízellátását, a vizes élőhelyek rehabilitációját is
eredményezi. A programot miniszteri biztos és titkársága koordinálja, valamint egy – a Széchenyi
Programiroda által működtetett – programiroda segíti. A program aktuális feladatairól az Ős-Dráva
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nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról szóló 1321/2016. (VII. 1.)
Korm. határozat rendelkezik megadva a térség célterületét is.
Tisza-tó komplex program
A Kormány az Új Széchenyi Tervben célként fogalmazta meg a Tisza-tó ökoturizmusra épülő
fejlesztését, mint kiemelt nemzeti programot. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elkészítette a
nemzeti program alapját képező területfejlesztési programot 2011. januárban, majd az azóta eltelt
időszakban feltárta a nemzeti program megvalósításához illeszkedő projekt kezdeményezéseket. A
Kormány a Tisza-tó Nemzeti Programról szóló 1701/2013. (X.4.) Korm. határozatban döntött a Tiszató Nemzeti Programról, melynek célja a Tisza-tó térségének természeti, társadalmi és gazdasági
környezet egyaránt érintő, az ökológiai egyensúly fenntartásával történő, komplex fejlesztése a hosszú
távú térségfejlesztés feltételeinek megteremtése.
Tokaj-Hegyalja kultúrtáj világörökségi helyszín fejlesztése
A BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program előkészítéséről szóló 1981/2013. (XII. 29.) Korm.
határozat (1981/2013. (XII. 29.) Korm. határozat) előírta a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti
Program előkészítését. A program segíti a gazdaságilag elmaradott, természeti adottságokban gazdag
Tokaji Borvidék fejlesztését. Az UNESCO világörökségi címmel rendelkező terület 27 települést
foglal magában. A program a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj hosszú távú, komplex,
értékalapú fejlesztését célozza, összhangban az UNESCO Világörökség Egyezményben foglalt
nemzetközi kötelezettségvállalásokkal, illetve a Kormány azon szándékával, hogy Tokaji Borvidék
termékei (elsősorban, de nem kizárólag borai) Magyarország nemzetközi szinten is ikonikus,
országimázst építő, exkluzív exportcikkeivé váljanak.
A nemzeti program célja a világörökségi értékvédelmi feladatok teljesítése mellett elsősorban a térség
munkahelyteremtő, jövedelemtermelő és lakosságmegtartó erejének növelése. A program átfogó célja
a Tokaj-Hegyalja táj- és környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontjaival összehangolt, minőségi
oktatási, szociális, gazdasági (kiemelten borászat) tevékenység ellátására, az eddig megszokottnál
magasabb színvonalú és nagyobb volumenű turizmus fogadására alkalmas térség kialakítása.
Az 1981/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1,5 milliárd forint hazai forrást delegált a térség 27
települése számára. A projektek 2015-ben záródtak le. A területfejlesztési törvény a Tokaji Borvidéket
2014-ben kiemelt térséggé nyilvánította. A térség területfejlesztési koncepciójának és programjának
kidolgozása folyamatban van.
Kreatív város – fenntartható vidék („KRAFT”) program
A „Kreatív város – fenntartható vidék” a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció
megvalósításáról” szóló 1011/2014 (I. 17.) Korm. határozat és az azonos tárgyú, a »Kreatív város –
fenntartható vidék« új regionális fejlesztési stratégia megvalósításáról Kőszeg város példáján” című
koncepcióval kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1222/2014 (IV. 8.) Korm. határozat rendelkezett a
Kőszeg várost érintő, új regionális fejlesztési stratégia Kőszeg város példáján című nemzeti program
kidolgozásáról és megvalósításáról, 2014-ben. A program előkészítése megkezdődött.

Mura nemzeti program
A Mura nemzeti programról a Modern Városok Program keretében, a Magyarország kormánya és
Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1496/2015 (VII. 21.) Korm. határozatban rendelkezett a
Kormány. Eszerint „támogatja a Mura, illetve a Mura térségének komplex gazdasági és turisztikai
fejlesztését, a természeti értékek megőrzését és a természetes környezet rehabilitációját célzó Mura
program megvalósítását”. A program célterületét és célkitűzéseit, fő tartalmát a Mura nemzeti
programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról szóló 1362/2016. (VII. 13.) Korm.
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határozat határozza meg. Eszerint a Mura Program intézkedései a komplex, természeti, társadalmi és
gazdasági szférát egyaránt érintő, hosszú távú fejlődés feltételeinek megteremtése érdekében
valósulnak meg az érintett 80 településen.
2.3.4.

Modern Városok Program

A Modern Városok Program 2015-ben indult el, melynek keretében Magyarország miniszterelnöke a
Kormány nevében megállapodást köt a 23 megyei jogú város önkormányzatainak polgármestereivel
városok uniós és hazai forrásból történő fejlesztésére. E megállapodásokban rögzítik a megyei jogú
városok fejlesztési prioritásait. A megállapodások célja, hogy ezek a városok a XXI. század nyertesei,
a magyar vidék fejlődésének húzóerői legyenek, és a jövőben a legsikeresebb és legmodernebb
európai városok közé tartozzanak. 2015. március 25. és 2016. július 14. között 19 megyei jogú város
(Sopron; Eger; Zalaegerszeg; Miskolc; Pécs; Debrecen; Székesfehérvár; Szolnok; Nagykanizsa; Érd;
Kaposvár; Nyíregyháza; Szombathely; Kecskemét, Szekszárd, Tatabánya, Békéscsaba, Veszprém és
Dunaújváros) önkormányzatával jött léte megállapodás.153 Győr, Hódmezővásárhely, Salgótarján és
Szeged megyei jogú városokkal 2016 folyamán várható a megállapodás megkötése.
A Modern Városok Program tervezett fejlesztéseinek legnagyobb hányadát gazdaságfejlesztési
beavatkozások, illetve a városok gazdasági fejlődésének megalapozását célzó infrastruktúrafejlesztések képezik: innovációs és technológiai parkok fejlesztése, logisztikai központok, és modern,
magas szolgáltatási színvonalat biztosító ipari parkok kialakítása. A befektetők számára vonzó
környezet kialakítását az olyan alapinfrastruktúra fejlesztések dinamizálhatják, mint a városok
közvetlen bekapcsolása gyorsforgalmi úthálózatba, a városi közlekedési feltételek modernizálása,
illetve a lakókörnyezet fejlesztése. A Modern Városok Program jelentős részét képezik a turisztikai
fejlesztések, több városban kerül sor oktatásfejlesztésre, pl. szakképző központok kialakítására, duális
képzések megvalósítására, campusok létrehozására. A városok és vonzáskörzetük lakosságának
életminőségét a városi szolgáltatások, a kulturális, sport és rekreációs lehetőségek bővülését támogató
fejlesztések szolgálják. A megállapodásokban rögzített fejlesztések végrehajtása a Miniszterelnökséget
vezető miniszter koordinálásával történik.
2.3.5.

Pest megye területfejlesztési koncepciója és programja végrehajtásának támogatása

Az európai uniós összehasonlításban Budapest mutatói miatt fejlett régiónak számító Középmagyarországi régió részeként Pest megye számára a 2014-2020 közötti európai uniós programok
keretében lényegesen kevesebb fejlesztési forrás érhető el, mint a többi (EU besorolás szerint kevésbé
fejlett régiónak számító) megyében, miközben a megye egy főre jutó GDP értéke alig haladja meg az
uniós átlag felét. Ezt az ellentmondást a Kormány a Közép-magyarországi régió kettéválasztásáról
hozott döntésével (2013/2015. (XII. 29.) Korm. határozat) a 2020 utáni időszakra vonatkozóan
feloldja. Egyúttal a Kormány határozott arról, hogy meg kell vizsgálni a 2014-2020 közötti időszakban
a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén működő vállalkozások számára célzott hazai
fejlesztési források biztosításának lehetőségét.
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja
2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatást szabályozó 1295/2016 (VI.13)
Korm. határozat szerint a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások
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Sopron: 1217/2015. (IV.17.) Korm. hat., Eger: 1251/2015. (IV. 23.) Korm. hat., Zalaegerszeg: 1252/2015.
(IV. 23.) Korm. hat., Miskolc: 1315/2015. (V. 21.) Korm. hat., Pécs: 1316/2015. (V. 21.) Korm. hat., Debrecen:
1382/2015. (VI.12.) Korm. hat., Székesfehérvár: 1383/2015. (VI. 12.) Korm. hat., Szolnok: 1428/2015. (VI. 25.)
Korm. hat., Nagykanizsa: 1496/2015. (VII. 21.) Korm. hat., Érd: 1504/2015. (VII. 23.) Korm. hat., Kaposvár:
1803/2015. (XI. 10.) Korm. hat., Nyíregyháza: 1955/2015. (XII. 17.) Korm. hat., Szombathely: 1936/2015. (XII.
12.) Korm. hat., Kecskemét: 1131/2016. (III. 10.) Korm. hat., Szekszárd: 1159/2016. (IV. 5.) Korm. hat.,
Tatabánya: 1240/2016. (V. 13.) Korm. hat., Békéscsaba: 1283/2016. (VI. 7.) Korm. hat., Veszprém: 1284/2016.
(VI. 7.) Korm. hat., Dunaújváros: Nem jelent meg 2016. július 14-ig.
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fejlesztései a 2016–2021 közötti időszakban, a hazai központi költségvetés terhére, összesen 80
milliárd forint célzott pénzügyi támogatásban részesülnek. A támogatás a gazdaságfejlesztési célú
támogatások 60%-os arányával összhangban kerül felhasználásra a Korm. hat. szerint meghatározott
stratégiai fejlesztési irányok mentén.
2.4.

Az Európai Unió területfejlesztéshez kapcsolódó szabályozása, intézményei és eszközei

2.4.1.

Az Európai Unió területfejlesztéshez kapcsolódó politikái és eszközei

Az Európa 2020 stratégia területfejlesztési kapcsolódásai
A vizsgálati időszakot érintette a lisszaboni stratégia 2020-ig szóló folytatásának, az Európa 2020
stratégiának az elfogadása 2010-ben. A lisszaboni stratégiát 2000-ben fogadta el az EU azzal a fő
célkitűzéssel, hogy 2010-re az Európai Unió a világ legversenyképesebb térségévé váljon. Ennek
érdekében célul tűzte ki a stratégia a tudásalapú társadalom és gazdaság megteremtését, a dinamikus
gazdasági növekedést, a világgazdasági versenyképességet, a gazdasági fejlődés fenntarthatóságát, a
szociális integrációt, beleértve a foglalkoztatottság növelését és a szociális gondoskodást. A stratégiát
2005-ben felülvizsgálták, a célok 2010-es céldátumát, mivel nem voltak tarthatók, törölték, és négy új
kulcsterületet jelöltek ki (a tudás kiterjesztése és az innováció, az egységes belső piac megvalósítása,
új munkahelyek teremtése és új európai szociális modell kialakítása, makrogazdasági stabilizációs
politikák). Ezek a szempontok módosítva bekerültek a 2010-2020-as évtized fő európai célkitűzéseit
tartalmazó Európa 2020 fejlesztési stratégiába is. A stratégia az intelligens, fenntartható és befogadó
növekedést célozza, fő célja az EU versenyképességének növelése, szociális piacgazdasági
modelljének fenntartása és forrásai hatékony felhasználásának jelentős javítása mellett.154
Az új stratégia a lisszaboni stratégia irányvonalát fenntartva öt fő célkitűzést fogalmazott meg az EU
szintjén 2020-i céldátummal: a 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának legalább 75%-ra növelését, a
bruttó hazai termék 3%-ának kutatás-fejlesztésre való fordítását, az üvegházhatású gázkibocsátás
legalább 20%-kal való csökkentését, a megújuló energiaforrások arányának és az
energiahatékonyságnak 20–20%-kal való növelését, az iskolából kimaradók arányának 10% alá
csökkentését és a felsőoktatási oklevéllel rendelkező fiatal felnőttek arányának legalább 40%-ra való
növelését, a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett lakosok számának 20 millióval
való csökkentését. Az Európa 2020 stratégia céljainak támogatására hét kiemelt kezdeményezést is
meghatároztak: Innovatív Unió, Mozgásban az ifjúság, Európai digitális menetrend, Erőforráshatékony Európa, Iparpolitika a globalizáció korában, Új készségek és munkahelyek menetrendje,
Szegénység elleni európai platform. Az Európa 2020 célokat a tagállamok, így Magyarország nemzeti
célokká ültették át, ezeket az évente közzétett nemzeti reform programok tartalmazzák,
meghatározva a nemzeti célok eléréséhez szükséges intézkedéseket. Az Európa 2020 stratégia
közvetlenül nem rögzít területfejlesztési célt, azonban a célok mindegyikének van
területfejlesztési összefüggése, melyben ki kell emelni a foglalkoztatási, képzési és szociális
célokat.
Területfejlesztési célok és eszközök az Európai Unió kohéziós politikájában
Az Európai Unió szintjén a kohéziós politika a közösségi politikák közé, míg a területfejlesztés
tagállami hatáskörbe tartozik. A területfejlesztéshez a legközelebbi EU szintű kapcsolódást a
kohéziós (regionális) politika jelenti, amely Magyarország 2004-es EU-csatlakozását követően a hazai
területfejlesztés és általában a fejlesztéspolitika legfontosabb finanszírozójává lépett elő, a
közberuházások több mint 70%-át finanszírozva.
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A Bizottság közleménye - Európa 2020 - Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája.
Brüsszel 2010.3.3. COM (2010) 2020 végleges.
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A területi, regionális dimenzió már a kezdetektől fogva részét képezte az EU kohéziós (korábbi
nevén regionális) politikájának, amelyet az 1986-ban elfogadott Egységes Európai Okmány emelt a
közösségi politikák szintjére. A már létező pénzügyi alapok koordinációja érdekében egységes
szabályrendszer került kidolgozásra, jelentősen megnövelve a korábbi támogatási kereteket is. A
Lisszaboni Szerződés 2009-es hatálybalépésével az unió a gazdasági és szociális kohézióval egy
szintre emelte a területi kohéziót, ezzel formálisan is a politika céljaként határozta meg az Európai
Unió gazdasági és szociális összetartásának erősítése mellett a régiók harmonikus fejlődésének
segítését és a közöttük lévő fejlettségbeli különbségek mérséklését. Eszerint „az Unió különösen a
különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű
régiók lemaradásának csökkentésére törekszik. Az érintett régiók közül kiemelt figyelemmel kell
kezelni a vidéki térségeket, az ipari átalakulás által érintett térségeket és az olyan súlyos és állandó
természeti vagy demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint a legészakibb, rendkívül gyéren lakott
régiók, valamint a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki régiók.”155
Az Európai Unió alapszerződései hozták létre továbbá a kohéziós célkitűzések megvalósítására
szolgáló strukturális alapokat (ERFA, ESZA), valamint az EMVA), valamint a Kohéziós Alapot. Az
alapszerződések által meghatározott általános kohéziós célkitűzéseket az ebből levezetett, és a több
éves pénzügyi kerettel párhuzamosan, hét évente újratárgyalt kohéziós politikai jogszabályok
töltenek meg tartalommal, meghatározva az alapok elsődleges célkitűzéseit és felhasználásának
kereteit. A 2009-2014 közötti vizsgálati időszakban a 2007-2013 közötti programidőszakra
vonatkozó európai uniós keretrendszer és jogszabályok határozták meg a területfejlesztési
szempontból kiemelten fontos kohéziós politikát és agrár-vidékfejlesztési politikát.156
Ezen európai uniós jogszabályok adta keretek között alakíthatta ki Magyarország a 2007-2013 közötti
operatív programokat, érvényesítve a regionális szintű programok lehetőségét. Mind az ERFA, ESZA,
Kohéziós Alap finanszírozású programok, mind az EMVA finanszírozású program EU-szabályozása
lehetőséget adott regionális szintű operatív programok kialakítására. Magyarország előbbiek
esetében élt ezzel az eszközzel, és hét regionális operatív programot valósított meg az ágazati
programok mellett, az agrár-vidékfejlesztési (EMVA) támogatások esetében azonban a támogatásokat
egy országos szintű programba szervezte a különálló regionális programok helyett.
A 2007-13 közötti uniós programidőszak EU szabályrendszerében a területi kiegyenlítés,
felzárkóztatásának elvén és regionális szintű megközelítésen (NUTS régiók besorolása, regionális
operatív programok lehetősége) túl általánosan nem voltak speciális területfejlesztési eszközök.
A vidékfejlesztési program alkalmazott rendeleti szintű előírásokat a vidéki térségek fejlesztésére,
így a vidékfejlesztési intézkedések (EMVA rendelet szerinti 3-4.- tengelyek) esetében a tagállam által
definiált vidéki térségek területi jogosultsági kritériumot jelentettek. A vidéki térségeknek EU által
egységes definíciója nincs, az EU rendeletek sem rögzítettek ilyet, tagállami hatáskör ennek
meghatározása.
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Európai Unió – Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés
egységes szerkezetbe foglalt változata, 2010. március. http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_hu.pdf
156
Általános rendelet: A Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról.
Végrehajtási rendelet: A Bizottság 1828/2006/EK rendelete (2006. december 8.) az 1083/2006/EK tanácsi
rendelet, valamint az 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok
meghatározásáról. ERFA-rendelet: Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK rendelete (2006. július 5.)
az Európai Regionális Fejlesztési Alapról. ESZA-rendelet: Az Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK
rendelete (2006. július 5.) az Európai Szociális Alapról. EGTC-rendelet: Az Európai Parlament és a Tanács
1082/2006/EK rendelete (2006. július 5. ) az európai területi együttműködési csoportosulásról. Kohéziós Alap: A
Tanács 1084/2006/EK rendelete (2006. július 11.) a Kohéziós Alap létrehozásáról. EMVA rendelet: TANÁCS
1698/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA)
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról. Közös Agrárpolitika, EMGA: A TANÁCS 1290/2005/EK rendelete
(2005. június 21.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról. ETHA-rendelet: Az Európai Parlament és a Tanács
508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról.

184

A Leader jelentette a másik olyan speciális területi eszközt a vidékfejlesztési programban, amelynek
területfejlesztési jelentősége kiemelkedő. A Leader a vidékfejlesztési program 4. tengelyeként (EMVA
rendelet rögzítette) lehetőséget nyújtott területi (mikro-, kistérségi szintű) helyi együttműködésen
(helyi akciócsoportok) és helyi fejlesztési stratégián alapuló helyi vidékfejlesztési programok
megvalósítására, melyben a helyi akciócsoportok végrehajtási funkciót is kaptak. A korábban
közösségi kezdeményezésként létrejött Leader program a 2007-2014 közötti uniós programidőszakban
vált az EMVA finanszírozású VP kötelező részévé (a 2004-ben csatlakozott tagállamok, így
Magyarország esetében már a 2004-2006 közötti programidőszakban is az agrár-vidékfejlesztési
operatív program részeként kellett kezelni). Magyarország 2007-2013 között teljes lefedettséggel
működtette a Leader helyi akciócsoportokat a vidéki térségekben (96 regisztrált helyi akciócsoport
működött). A Leader módszertan adta az alapját a 2014-2020 közötti programidőszak
közösségvezérelt helyi fejlesztések eszközének bevezetésére az ERFA, ESZA és az ETHA
vonatkozásában.
Az ERFA rendelet a városfejlesztési tartalmú korábbi URBAN közösségi kezdeményezés
tapasztalataira és erősségeire építkezve a fenntartható városfejlesztést az ERFA által finanszírozott
operatív programok számára nevesítette. A fenntartható városfejlesztés témakörébe a gazdasági
növekedés erősítését, a fizikai környezet és a rozsdaövezetek rehabilitálását, a természeti és kulturális
örökség megőrzését és bővítését, a vállalkozási kedv, a helyi foglalkoztatottság és a közösségfejlesztés
előmozdítását és a lakossági szolgáltatásokat sorolta. Ehhez kapcsolódott a szociális
városrehabilitációra irányuló műveletek szorgalmazása. Ezen túlmenően egyéb előírást nem
tartalmazott a szabályozás.
Az ERFA rendelet az „európai területi együttműködés” célkitűzés keretében nevesítette a
területfejlesztési célt a támogatások prioritásaként, mely szerint cél a határokon átnyúló gazdasági,
társadalmi és környezetvédelmi tevékenységek fejlesztése a fenntartható területfejlesztésre irányuló
együttes stratégiák révén. Az európai területi együttműködések célrendszerében emellett megjelent a
város és vidéki térségek közötti kapcsolat erősítése és a fenntartható városfejlesztés.
A kohéziós politika jelenlegi, 2014-2020-as kereteit az Európai Parlament és a Tanács 2013.
december 17-én megjelent rendeletei157, valamint az azokhoz kapcsolódó végrehajtási és delegált jogi
aktusok tartalmazzák. A területfejlesztés számára 2014-2020-as időszak talán a legfontosabb
újdonsága, hogy új végrehajtási eszközök állnak rendelkezésre a területi szempontok figyelembe
vételére. A megerősített területi dimenzió legmarkánsabban a városi területek esetében figyelhető
meg. A városok, mint a kohéziós politika eredményes megvalósításának kulcsszereplői jelentek
meg a kohéziós politika reformja során.
A fenntartható városfejlesztés támogatására kötelezővé vált az integrált megoldások alkalmazása,
amelyre az ERFA források minimum 5%-át kell fordítani. Ez lehet az új integrált területi beruházás
(ITB, angolul: integrated territorial investment, ITI) eszköz alkalmazása vagy több uniós tematikus
célkitűzést ötvöző prioritási tengely, de akár önálló operatív program keretében is. Az integrált
megközelítés mellett fontos uniós elvárás még, hogy a városi hatóságok vegyenek részt a
fejlesztések kiválasztásában és megvalósításában. Ennek megfelelően a fenntartható városfejlesztés
a hazai operatív programok tervezése során is szempont volt, a TOP önálló prioritástengelyen
elhelyezett megyei jogú városi fejlesztései teljesítik ezt a kritériumot (a TOP ezen túl is tartalmaz
városfejlesztési elemeket).
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1303/2013/EU rendelet: alapokra vonatkozó általános rendelkezések, ún. ernyőrendelet; 1301/2013/EU
rendelet: Európai Regionális Fejlesztési Alap „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzése;
1299/2013/EU rendelet: Európai Regionális Fejlesztési Alap európai területi együttműködési célkitűzése;
1302/2013/EU rendelet: európai területi együttműködési csoportosulás (európai területi társulások);
1300/2013/EU rendelet: Kohéziós Alap; 1304/2013/EU rendelet: Európai Szociális Alap; 1305/2013/EU
rendelet: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap; 508/2014/EU rendelet: Európai Tengerügyi és Halászati
Alap. 1306/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról.
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Új eszköz a területileg integrált fejlesztések megvalósítására a kohéziós politikában az integrált
területi beruházás, amely lehetővé teszi, hogy egy meghatározott területi egység (térség,
nagyvárosi térség) fejlesztéseit az operatív programokban rögzített módon, egy előre rögzített
forráskeret erejéig, a térség stratégiájával és programjával összhangban, több alap és egy, vagy akár
több operatív program eltérő prioritási tengelyei finanszírozzák. Az ITB eszköz alkalmazása nem
kötelező a tagállamok számára, a területi kihívások integrált kezeléséhez és a fejlesztési források
területi koordinációjához több, már a korábbi időszakban is rendelkezésre álló eszköz áll a tagállamok
rendelkezésére, akár területi, akár ágazati operatív programokon belül. Az ITB eszköz alkalmazásával
a 2014-2020 közötti operatív programok tervezése során Magyarország is számolt (a Balaton térség, a
megyei és megyei jogú városi fejlesztések integrált kezelésére), a végrehajtási kockázatok miatt
azonban nem alkalmazta ezt az eszközt, helyette az EU rendeleti kötöttségek nélküli, speciális
végrehajtási eljárásként működtetett integrált területi programot és hozzá kapcsolódóan kialakított
területi kiválasztási rendszert vezette be.
A 2014-2020-as időszakban a kohéziós politika számára is lehetővé tette a szabályozás a
közösségvezérelt helyi fejlesztések (angolul: community-led local development – CLLD)
megvalósítását. Az új eszköz a vidékfejlesztésben már alkalmazott LEADER kezdeményezésen
alapul, nem kötelező jelleggel kiterjesztve azt a strukturális alapokra és a városi területekre is. A
helyi szereplők együttműködése, részvételük szorgalmazása az EU szubszidiaritásra és partnerségre
való törekvésében is megjelenik, azaz a beavatkozások és döntések azon a szinten szülessenek meg,
ahol az a leginkább indokolt és szükségszerű. Az EMVA esetében a Leader jelenti a CLLD-t, az
EMVA rendelet szerint ennek alkalmazása a források minimum 5%-ával kötelező. A szabályozás
lehetőséget biztosított a több alapos finanszírozásra, azaz ERFA, ESZA, akár EMVA és ETHA közös
finanszírozású helyi fejlesztési programok megvalósítására. A 2014-2020 közötti operatív programok
tervezése során Magyarország számolt az ERFA, ESZA és EMVA, sőt ETHA finanszírozású CLLD
bevezetésével, azonban a végrehajtási kockázatok és a tematikus leválasztás nehézségei miatt két
típusú CLLD került az érintett operatív programokba. A VP továbbra is EMVA finanszírozással
biztosítja a Leader működését, míg a TOP kísérleti jelleggel ERFA és ESZA együttes finanszírozású
CLLD-k működését tette lehetővé a 10 ezer főnél népesebb városokban.
Az európai területi együttműködések a kohéziós politika külön célkitűzését jelentik, amelyek
határon átnyúló, interregionális és transznacionális programokon keresztül segítik a több
tagállamot érintő kihívások kezelését. Új elemként a kohéziós politikában is szerepet kaptak a
makroregionális stratégiák, amelyek egy több országot lefedő makrotérség helyi, térségi, nemzeti és
európai szintű beavatkozásainak koordinációját segítik. Bár önálló költségvetéssel nem rendelkeznek,
az egyes makrostratégiák egyes transznacionális programok alapjául is szolgálhatnak (pl. Duna
Program).
Az Európai Unió területi statisztikai rendszere (NUTS) és regionális támogatásai
Az EUROSTAT a Bizottság más főigazgatóságaival együttműködésben az 1970-es évek elején hozta
létre a statisztikai területi egységek osztályozási rendszerét. Ennek célja az volt, hogy egyetlen,
egységes terület beosztási rendszer álljon rendelkezésre az Európai Unió területi statisztikai adatainak
az előállításához az egységek azonosítására, az eltérő fejlettségű területeket területi szinten történő
elemzése céljából. A NUTS-rendszer hierarchikus felépítésű, a területi egységek besorolása hézagés átfedésmentes. A NUTS-rendszer kiindulási egysége a tagország egy közigazgatási egysége, mely
olyan földrajzi területet jelent, amely a tagállam törvényi és intézményi keretein belül a terület
közigazgatási és politikai döntéseinek meghozatalára jogosult és közigazgatási hatósággal rendelkezik.
A NUTS-rendszer egymásra épülő három, NUTS-1, NUTS-2 és NUTS-3 egységből áll. A formális
NUTS-egységek mellett további – adminisztratív (local administrative units – LAU) – egységek is
meghatározásra kerültek, ezek azonban nem részei az EU területi statisztikai rendszerének, elsősorban
egyes tagországok hozzájárulásának hiánya miatt. A települési (LAU-2) egységek és a település-
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csoportokat jelentő (LAU-1) egységek (utóbbiak a magyar járásoknak felelnek meg), informálisan
regisztrálásra kerülnek EU szinten, de velük kapcsolatosan adatgyűjtés, elemzés, értékelés nem készül.
A NUTS rendelet az Európai Parlament és Tanács 2003. május 26-án fogadta el és 2003 júliusában
lépett hatályba.158 A rendelet egységesítette a szinteket, keretszámokat határozva meg az adott
adminisztratív szint lakosságszámára, egyúttal részletes eljárási szabályokat írt elő a NUTS-beosztás
meghatározásához és esetleges módosításához. A NUTS-rendeletben megállapított osztályozás az
addig érvényes, az EUROSTAT és a nemzeti statisztikai hivatalok együttműködése révén kialakított
területi statisztikai egységek nomenklatúrája helyébe lépett, de a hatályban lévő NUTS-besorolást
elfogadta, visszamenőleges hatállyal nem változtatta meg és nem írt elő kötelezettséget módosításuk
végrehajtására. A NUTS-rendelet életbe lépését követő módosításokkal kapcsolatban azonban szigorú
szabályokat és eljárásrendet vezetett be, melynek révén a lehatárolások módosítási lehetősége
jelentősen beszűkült.
A NUTS-rendszer területfejlesztési jelentősége a területi statisztikai jelentőségen túl az, hogy az EU
támogatáspolitikájának bázisát is képezi, erre épülve határozzák meg a kohéziós források által
támogatható térségeket és a támogatások mértékét. Az EU tagállamokban a NUTS-rendszeren
belül a NUTS-II. szinten kerül meghatározásra többek között a régiók támogathatósága, továbbá a
versenyszabályok alá tartozó tevékenységek állami/közösségi támogatásban részesülésének mértéke
(maximális támogatás-intenzitás). A kohéziós politikai támogatásokra vonatkozó EK rendeletek
kimondják, hogy a konvergencia, valamint a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés
(2007-2013), vagy a kevésbé fejlett, valamint a fejlettebb régiók célkitűzés (2014-2020) szerinti
támogatásra való jogosultság az 1059/2003/EK rendelet szerinti NUTS-2 szintre sorolt területi
egységekre kerül meghatározásra. A NUTS-2 régiók EU-27 (28) átlagának százalékában kifejezett, az
egy főre jutó vásárlóerő paritáson mért bruttó hazai termék (GDP/fő) értéke szerint kerül
megállapításra az EU kohéziós és vidékfejlesztési támogatásainak mértéke, a támogatható
tevékenységek köre és a társfinanszírozás aránya, a támogatásokhoz kapcsolódó forráskoncentrációs
megkötések és a vállalkozásoknak beruházásokra nyújtható támogatások mértéke (maximális
támogatási intenzitás).
Az EU költségvetési ciklusokhoz kötődő strukturális/kohéziós támogatásokat szabályozó EU
rendeletek elfogadását követően az Európai Bizottság végrehajtási határozatában teszi közzé az ERFA
és az ESZA finanszírozásra jogosult régiók, valamint a Kohéziós Alapból finanszírozásra jogosult
tagállamok jegyzékét. A legutoljára közzétett jegyzék tartalmazza a kevésbé fejlett, az átmeneti és a
fejlettebb régiók kategóriájába tartozó, az ERFA és az ESZA finanszírozásra jogosult régiók
jegyzékét. A jegyzék a támogatási periódus egészére, legutoljára az Európai Parlament és a Tanács
1303/2013/EU rendelete 90. cikk (4) bekezdése értelmében 2014. január 1-től 2020. december 31-ig
érvényes. A NUTS-rendszer módosítása az 1059/2003/EK rendelet értelmében a döntéshozatalt
követő második év január 1-től lép hatályba, azonban a kohéziós támogatások vonatkozásában a
módosítás csak a hatályba lépést követő új EU költségvetési ciklusban érvényesíthető.
A vizsgálati időszakban a 2007-2013 közötti regionális besorolás volt érvényes. A GDP értékük
alapján Magyarországon a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) kivételével (a
régió egy főre GDP-je meghaladta az uniós átlag 75%-át) valamennyi régió (Dél-alföldi, Déldunántúli, Észak-alföldi, Észak-magyarországi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli régiók)
konvergencia régiónak minősült (GDP-jük nem érte el az uniós átlag 75%-át), így magasabb
támogatásra voltak jogosultak. A Kohéziós Alap forrásaira az ország egésze tagállami szinten volt
jogosult (az ország bruttó nemzeti jövedelme nem érte el az uniós átlag 90%-át). Az agrárvidékfejlesztési források ugyancsak valamennyi régióban elérhetők voltak.
A 2014-2020 közötti időszakban is ugyanez a régió besorolás érvényes, azaz a Közép-magyarországi
régió a fejlett, a többi régió a kevésbé fejlett kategóriába esik, így e régiók az ERFA, ESZA alapok
esetében magasabb támogatásra jogosultak.
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1059/2003 (EK) rendelet a területi statisztikai egységek közös osztályozási rendszerének (NUTS)
kialakításáról.
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A következő, 2020 utáni időszakra vonatkozóan a Kormány a Közép-magyarországi régió
kettéválasztásáról döntött (2013/2015. (XII. 29.) Korm. határozat). A döntés előzménye az
1011/2013. (I. 16.) Korm. határozat, mely alapján a Kormány a 2016. évben esedékes NUTS-rendszer
felülvizsgálatot megelőzően megvizsgálta a Közép-magyarországi régió kettéválasztásának
lehetőségét. Ennek eredményeként a Kormány kezdeményezte a Közép-magyarországi NUTS-2 szintű
tervezési-statisztikai régió kettéválasztását két új NUTS-2 egységre, Budapestre és Pest megyére a
hatályos közigazgatási (NUTS-3) határok mentén.159
Regionális támogatási térkép
A területfejlesztés számára az Európai Unió versenyjogi szabályozása is fontos előírásokat határoz
meg. Az Európai Bizottság által kidolgozott, a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás
alapján meghatározásra kerül a tagországok régióira, illetve területi egységeire a versenyszabályok alá
tartozó tevékenységekhez beruházási támogatás formájában nyújtható állami támogatások maximális
mértéke.
Az egymást követő költségvetési ciklusok során a termelő beruházásoknak nyújtható
támogatásokra vonatkozó előírások folyamatosan szigorodtak: a támogatások mértéke csökkent,
az eltérő kategóriába tartozó régiók közötti kiegyenlítés lehetősége pedig erősen beszűkült.
Az ún. elmaradott térségekben gazdasági tevékenységhez nyújtható regionális beruházási támogatás
szabályrendszeréről jelenleg az Európai Bizottság által 2013. június 28-án elfogadott, 2014. július 1től hatályos regionális állami támogatásokról (2014-2020) szóló iránymutatás (a továbbiakban:
regionális iránymutatás) rendelkezik (HL C 209., 2013.07.23.). A regionális iránymutatás a kevésbé
fejlett térségek két csoportját különbözteti meg: (1) rendkívül alacsony életszínvonalú, az EUMSZ
107. cikkének (3) bekezdése szerinti térségek (ún. a) térségek), valamint (2) nemzeti szinten
elmaradott térségek (ún. c) térségek), melyek lehetnek ún. automatikusan c) térségnek minősülő
térségek, amelybe általában az a) kategóriát elvesztő térségek tartoznak, valamint ún. indoklással c)
térségnek minősíthető térségek, melyek kijelölése a tagállamok feladata, a regionális iránymutatás
által megadott mértékig.
Ezen elvek alapján az egyes területek vonatkozásában alkalmazandó, azok fejlettségi szintjeinek
megfelelően meghatározott maximális támogatási intenzitásokat a regionális támogatási térkép
határozza meg. Magyarország vonatkozásában a 2014. július 1-jétől hatályos, az Európai Bizottság
által jóváhagyott regionális támogatási térképet a 37/2011. Kormányrendelet 25. §-a tartalmazza.
Az EU szabályozás lehetővé teszi, hogy a 2014-2020 közötti támogatási térkép félidei felülvizsgálata
keretében a tagállamok a 2017-2020 közötti időszakra módosítsák a „c” kategóriás települések listáját.
A módosított településlistát a tagállamoknak 2016. szeptember 1-jéig kellett benyújtaniuk az Európai
Bizottságnak. A Gazdasági Kabinet 2016. augusztus 23. ülésén a regionális támogatási térkép
módosításának kezdeményezéséről döntött a a Közép-magyarország régión belül Pest megye
területén kijelölt „c” térségek településlistája vonatkozásában. A módosítás az Európai Bizottság
jóváhagyását követően 2017. január 1-től léphet érvénybe.
2.4.2.

Az Európai Unió területfejlesztéshez kapcsolódó intézményi keretei

Az Európai Bizottságon belül a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság (DG Regio) felel a
kohéziós politikáért és azon belül a területi kohézióért. Ki kell még emelni a foglalkoztatásért,
szociális ügyekért, társadalmi befogadásért felelős főigazgatóságot (DG Employment), valamint a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságot (DG Agri), melyek politikái, a DG Agri esetében
támogatási rendszere kiemelten kapcsolódik a területfejlesztési célkitűzések érvényesítésének
lehetőségeihez.
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A 2009-2014 közötti vizsgálati időszakban érvényes kohéziós politikai és agrár-vidékfejlesztési
kereteket még 2007-et megelőzően fogadták el, a vizsgálati időszakban ezek adottak voltak az
Európai Unió szintjén.
Ezt az időszakot érintette azonban a 2014-2020 közötti kohéziós politika előkészítése. Az Európai
Bizottság kezdeményezésére 2007 nyarától formálódtak a vélemények a 2013 utáni kohéziós
politikáról. Hivatalosan a 2010-ben megjelent Ötödik kohéziós jelentés rögzítette a Bizottság
elképzeléseit a 2014-2020-as időszak főbb tartalmi és végrehajtási irányairól, melyet követően 2011
őszén tette közzé az új kohéziós politikai jogszabályok első tervezeteit. A 2014-2020-as keretfeltételek
kialakítását a kohéziós politika eredményességének javítása vezérelte, amelyben az integrált
megközelítésnek és a városoknak is hangsúlyos szerepet szánt a Bizottság. A városok szerepének
növekedését mutatja, hogy a várospolitika 2012-ben a DG Regio elnevezésében is megjelent. Az ezt
követő évek a jogszabályok, majd a programozási dokumentumok tárgyalásával teltek. A kohéziós
politika reformjának eredményeiről a Bizottság 2014-ben kiadott Hatodik kohéziós jelentésében
számolt be. A programozási folyamatról pedig 2015 végén kiadta „Munkahelyteremtést és növekedést
támogató beruházások – Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának
maximalizálása” c. közleményét160.
A vidéki térségek szempontjából ugyancsak kulcsfontosságú volt a közös agrárpolitika (KAP)
keretszabályainak kialakítása, a KAP részét képező vidékfejlesztési pillér nagysága és tartalma
miatt. A kohéziós és a vidékfejlesztési politika kapcsolatának erősítése a 2014-2020 közötti uniós
támogatáspolitikai irányvonalakban is érvényesült: a tervezés során stratégiai szinten meg kellett
teremteni a kapcsolatot az ERFA, ESZA, Kohéziós Alap és az EMVA finanszírozású programok
között, a vidékfejlesztési célokat integrálni kellett a partnerségi megállapodásokba, az eszközök
szintjén pedig lehetőség nyílt például a többalapos CLLD alkalmazására vagy a város-vidék
kapcsolatrendszer egyéb koordinációs mechanizmusokkal történő támogatására.
A területi kohéziós és városfejlesztési kérdésekben a Területi Kohézió és Városi Ügyek Szakértői
Csoport (Expert Group on Territorial Cohesion and Urban Matters - EGTCUM) segíti a Bizottság
munkáját, igazodva a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság munkatervéhez. A korábban az
alapok koordinációjáért felelős bizottság (Committee of the Coordination of the Funds, COCOF)
albizottságaként működő formációt (TCUM) a 2014-2020-as programozási időszakban önálló
szakértői csoportként működteti tovább, amely munkájában a tagállamok és partnerországok
képviselői, EU intézmények és egyéb releváns szereplők vesznek részt. A szakértői csoport nyomon
követi, elemzi és értékeli az európai strukturális és beruházási alapok (ESB alapok) által finanszírozott
programok területi és városi dimenzióját, ami elsősorban, de nem kizárólagosan a jogszabályok által is
nevesített fenntartható városfejlesztésre elkülönített ERFA források felhasználását, valamint a CLLD
és az ITB alkalmazását fedi le. Ezen túlmenően lehetőséget biztosít a területfejlesztést és
városfejlesztést érintő aktuális bizottsági és tagállami kezdeményezések, projektek bemutatására. A
közelmúltban indult bizottsági kezdeményezések közül megemlíthető a Városi Agendáról161 kiadott
bizottsági közlemény, illetve a határon átnyúló együttműködésekről indított nyilvános konzultáció162.
Az Európai Unió Tanácsán belül a kohéziós politika, és így a területi kohézió sem rendelkezik önálló
tanácsi formációval. Az aktuális témákat a több más horizontális szakpolitikai területért is felelős
Általános Ügyek Tanácsa (ÁüT) tárgyalja. Az ÁüT kohéziós politikai döntéseit a Strukturális
intézkedésekkel foglalkozó munkacsoportban (Structural Actions Working Party – SAWP), valamint a
tagállami állandó képviseletek vezetőiből álló Coreper üléseken készítik elő. A rendes jogalkotási
eljárás során az ÁüT ülésein jutottak kompromisszumra a tagállamok az új kohéziós politikai
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jogszabályokról. Az EU Tanácsa nemcsak jogi aktusokról tárgyal és fogad el, hanem más
dokumentumokat is – például következtetéseket, állásfoglalásokat és nyilatkozatokat –, amelyeknek
nincsen jogi következménye. Tanács arra használja ezeket a dokumentumokat, hogy kifejezze politikai
álláspontját valamely, az EU tevékenységi köréhez kapcsolódó témáról.
Az utóbbi években az ÁüT több, területfejlesztést érintő kérdésben is állást foglalt tanácsi
következtetések formájában. A kohéziós politika területén első alkalommal 2011-ben, a magyar
elnökség alatt került sor ilyen magas szintű hivatalos dokumentum elfogadására. A Bizottság
ötödik kohéziós jelentéséről szóló tanácsi következtetésekben163 a Tanács üdvözölte többek között a
területi kohézió hangsúlyosabb figyelembe vételét és a városok szerepének erősítését is. A kohézió
reform első tapasztalatai alapján a hatodik kohéziós jelentésről 2014-ben, az olasz elnökség alatt
elfogadott tanácsi következtetés164 ugyanakkor már a területi dimenzió továbbfejlesztésének
szükségességét is tartalmazza. E tematika folytatódik a vizsgálati időszakon túlnyúlóan is: 2015-ben a
lett elnökség alatt az kohéziós politika végrehajtási kihívásairól165, majd a luxemburgi elnökség alatt
az ESIF alapok egyszerűsítési lehetőségeiről166, a kohéziós politika és a klímaváltozás kapcsolatáról167,
a 25 éves európai területi együttműködés (Interreg) tapasztalatairól168 adtak ki tanácsi
következtetéseket.
Bár nem tartozik a hivatalos tanácsi formációk közé, a tagállamok közötti egyeztetést szolgálják a
különböző kormányközi együttműködések informális ülései is. Az EU területfejlesztésért felelős
minisztereinek együttműködése 1989 óta, jelenlegi formájában pedig 2007 óta működik. Az érintett
miniszterek a német EU elnökség idején, 2007-ben fogadták el az EU harmonikus és policentrikus
területi fejlődését szolgáló Területi Agendát, amelyet a magyar EU elnökség koordinálásával,
2011-ben újítottak meg. Az Európai Unió Területi Agendája 2020 című miniszteri állásfoglalás
kifejezte a tagországok azon törekvését, hogy az Európai Unió kohéziós politikájának gazdasági és
társadalmi dimenziója mellett a területi dimenzió is egyenrangú szintre emelkedjen, és hogy a területi
szempontokat valamennyi releváns szakpolitikában figyelembe vegyék. Azóta a szakpolitikai
együttműködés fő feladata a Területi Agenda 2020 című dokumentum megvalósításának nyomon
követése, a fejlesztések területi dimenziójának erősítése, és a területi kohézió elősegítése. E
tematika folytatódik a vizsgálati időszakon túlnyúlóan is: a 2015-ös luxemburgi miniszteri találkozóra
az elnökség olyan gyakorlati javaslatokat és feladatokat gyűjtött össze a következő elnökségek és a
területi politika szereplői számára, amelyek elősegíthetik a területi folyamatok jobb megértését, a
területi kihívások és célkitűzések szélesebb körű megismertetését, a területi szempontokra
érzékenyebb politikaalkotást, valamint a rendelkezésre álló eszközök eredményesebb alkalmazását.
A Területi Agenda azonosítja az EU harmonikus fejlődésének legfőbb területi kihívásait és
prioritásait, továbbá az ezek érvényesítése érdekében szükséges intézkedéseket. Elismeri, hogy a
kihívások és lehetőségek nem általános érvényűek, és különböző területi szinteken különböző
mértékben jelentkeznek az egyes tagállamok és térségek társadalmi, gazdasági berendezkedése,
földrajzi-környezeti adottságai, függőségi viszonyai, sérülékenységi szintje függvényében. A
dokumentum szerint a kihívásokat a globalizáció és a világgazdasági válság következtében zajló
strukturális változások, az unió integrációs folyamatának nehézségei, a régiók növekvő függőségi
viszonyai, a demográfiai és társadalmi változások, a klímaváltozás és a környezeti valamint ipari
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kockázatok hatásai, az energiaellátás problémái, a természeti környezetünk degradálódása jelentik.
Ebből következően prioritásnak jelöli a policentrikus és kiegyensúlyozott területi fejlődés
elősegítését, az integrált fejlesztés ösztönzését a városokban, valamint a vidéki és sajátos adottságú
régiókban, a határokon átnyúló és transznacionális funkcionális régiók területi integrációját, a régiók
erős helyi gazdaságokon nyugvó globális versenyképességének biztosítását, a területi összeköttetés
javítását az egyének, a közösségek és a vállalkozások érdekében, a régiók ökológiai, táji és kulturális
értékeinek kezelése és összekapcsolását. Ezek elérése érdekében a javasolt végrehajtási
mechanizmusok a többszintű kormányzás, szubszidiaritás elvének következetes alkalmazása, az
integrált területi megközelítés alkalmazása, a területi alapú szemlélet, az Agenda szempontjainak
figyelembe vétele, a területi hatásvizsgálatok, monitoring és a kohéziós politika területi
dimenziójának elmélyítése.
A területfejlesztés mellett 1999 óta a városfejlesztés területén is működik informális kormányközi
együttműködés, amely hozzájárul a városokat érintő ügyek megvitatásához, tapasztalatcseréhez, és
segíti az egyes várospolitikák összehasonlíthatóságát. Az EU városfejlesztésért felelős miniszterei
által 2007-ben elfogadott Lipcsei Charta az együttműködés és az európai várospolitika egyik fontos
állomásának tekinthető. A Toledói Nyilatkozat vetette fel először 2010-ben egy Európai Városi
Agenda szükségességét. A területi agendához hasonlóan a menetrend elsődleges célja az, hogy a
városi dimenzió is hangsúlyosan jelenjen meg az európai és nemzeti politikákban, tiszteletben
tartva ugyanakkor a városok sokszínűségét és a szubszidiaritás elvét. A városok, mint az európai és
nemzeti szakpolitikák legfontosabb helyi szintű megvalósítói, kulcsszerepet játszanak az olyan
összetett kihívások kezelésében, mint a munkahelyteremtés, klímaváltozás, vagy a szegénység elleni
küzdelem. E tematika folytatódik a vizsgálati időszakon túlnyúlóan is: a tagállamok miniszterei 2015ben, Rigai Nyilatkozatukban is kifejezték támogatásukat a városi agenda kidolgozásához, amely a
2016-os holland elnökség programjának egyik fontos elemét alkotja.
A közvetlenül megválasztott Európai Parlament, mint az unió másik jogalkotó szerve, szintén részt
vesz a kohéziós politika alakításában. Az Európai Parlamenten belül a regionális fejlesztési bizottság
(REGI bizottság, Committee on Regional Development) felel az Unió regionális fejlesztési és
kohéziós politikájáért, a Szerződésekben megállapítottak szerint. A bizottság szorosan együttműködött
a Tanáccsal, az Európai Bizottsággal, a Régiók Bizottságával, régióközi együttműködési
szervezetekkel, helyi és regionális hatóságokkal a 2014-2020-as kohéziós politika jogi kereteinek,
közte a kohéziós politika területi és városi dimenziójának kialakítása céljából. Emellett fontos feladata
a kohéziós politika végrehajtásának parlamenti támogatása és ellenőrzése, illetve a kohéziós politika
általános hatásainak értékelése is. Saját eljárás keretében vizsgálja például a kohéziós politika új
területfejlesztési eszközeit169 és az európai területi együttműködéseket170.
Az Európai Unió konzultatív szervei, a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottság is hozzájárulnak a területfejlesztést érintő uniós kezdeményezések alakításához. Az előbbi a
regionális és a helyi hatóságok, míg utóbbi a civil társadalom, a munkáltatók és az alkalmazottak
véleményét és érdekeit képviseli, akik ezáltal hivatalosan is beleszólhatnak az uniós döntéshozatalba.
A Régiók Bizottsága konzultációs jogköre kiterjed minden helyi és regionális önkormányzatokat
érintő témára, és így a kohéziós politikára is. A 2015-ben elfogadott véleményei szerint fontosnak
tartja többek között a Területi Agenda 2020 jobb végrehajtását171, a határ menti együttműködések
erősítését172, és egy új európai területi jövőkép szükségességét. A folyamatban lévő eljárásokban
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pedig a Városi Agendáról173, és a kohéziós politika jövőjét érintő kérdésekről174 készít véleményt. Az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság kiemelt ügyének tekinti a partnerség elvének
érvényesítését és a civil társadalom és a privát szféra részvételét a kohéziós politikában is, különösen
a városfejlesztésben175, a makroregionális stratégiákban176, és a CLLD eszköz alkalmazása177 során.
2.4.3.

Európai makroregionális együttműködések által biztosított keretek

A makroregionális stratégiák olyan közös kihívások kezelését hivatottak szolgálni, melyek egy európai
uniós tagállamokból és ugyanabban a földrajzi térségben fekvő harmadik országokból álló, jól
lehatárolható földrajzi területre vonatkoznak, és a partnerállamok a szorosabb együttműködése által
hozzájárul a régió gazdasági, szociális és területi kohéziójához. A makroregionális stratégiák
végrehajtása a már meglévő uniós jogszabályokkal és politikákkal való összhang megteremtésével
zajlik. Tekintettel arra, hogy külön forrást az Európai Bizottság nem különített el a stratégiák
megvalósításához, az azokban foglalt célok elérése érdekében kezdeményezett projekteket egy már
elfogadott operatív vagy együttműködési program, egyéb uniós pénzügyi eszköz (pl. kutatásfejlesztési program, Erasmus, Life+, Media 2007), vagy más nemzetközi pénzügyi intézmények (pl.
Európai Beruházási Bank), valamint nemzeti, regionális és helyi, valamint magánszféra forrásai
finanszírozhatnak.
A makrorégióknak nincs egységes definíciója, az Európai Unió Balti-stratégiájának előkészítése során
kialakított definíció szerint a makrorégió alatt „olyan területi egységeket értünk, amely különböző
országok azon régióit öleli fel, melyek közös kohéziós jellemzőkkel bírnak, valamint egymáshoz
fűződő sajátos politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokkal rendelkeznek”. Az Európai
Tanács mindezidáig négy makro-regionális stratégiát fogadott el (Balti-tengeri Stratégia, Duna Régió
Stratégia, Adriai és Jón-tengeri Stratégia, Alpok-térségre vonatkozó makro-regionális stratégia),
közülük Magyarországot a Duna stratégia érinti.
Az Európai Unió Duna Régió Stratégiája
„Az EU Duna Régió Stratégiája (EU Danube Region Strategy – EUDRS) a Duna vízgyűjtő területéhez
tartozó régiók és országok makroregionális fejlesztési stratégiája és akcióterve. Egyszerre célozza a
dunai makrorégió fenntartható fejlesztését, természeti területeinek, tájainak és kulturális értékeinek
védelmét.”178
A Duna Régió Stratégia 14 ország179 részvételével, 12 prioritási területen (Priority Areas - PAs)
hangolja össze a fejlesztéspolitikákat, miközben a régió felzárkóztatása és az EU tagsággal nem
rendelkező országok integrálása is kiemelt cél. Az EUDRS egyben lehetőséget biztosít arra, hogy a
résztvevő országok közös projektek megvalósításával választ adjanak határon átívelő kihívásokra.
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CDR 5511/2015. Konkrét lépések az uniós városfejlesztési menetrend végrehajtására. Régiók Bizottsága,
2016.
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CDR 4287/2015. Területfejlesztési mutatók. A GDP-n innen és túl. Régiók Bizottsága, 2016.
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EESC-2014-05226-00-00-ac-tra. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye - Az uniós
szakpolitikák városi dimenziója – az uniós városfejlesztési menetrend legfontosabb elemei Európai Bizottsági
közlemény. EGSZB, 2014.
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EESC-2014-3857 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A makroregionális stratégiák
irányításáról Európai Bizottsági jelentésről. EGSZB, 2014.,
177 EESC-2014-03156-00-00-AC-TRA. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye - A
közösségek szintjén irányított helyi fejlesztés mint a helyi, vidékfejlesztési, városi és városkörnyéki fejlesztést
célzó 2014–2020 közötti kohéziós politika egyik eszköze. EGSZB, 2014.
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http://dunaregiostrategia.kormany.hu/kozep-europa-szimboluma-a-duna-strategia
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9 EU tagállam: Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Németország (BadenWürttemberg és Bajorország), Románia, Szlovákia, Szlovénia, valamint 5 Unión kívüli állam: Bosznia és
Hercegovina, Moldova, Montenegró, Szerbia, Ukrajna.
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A stratégia négy pillérre épül180, amelyhez a Cselekvési Tervben181 11 prioritásterület rendeltek:
1. A Duna régió összekapcsolása a többi régióval (a mobilitás és intermodalitás fejlesztése, a
fenntartható energiahasználat ösztönzése, a kultúra és az idegenforgalom, valamint az
emberek egymással való kapcsolatának előmozdítása);
2. A környezet védelme a Duna régióban (a vizek minőségének helyreállítása, a környezeti
kockázatok kezelése, a biodiverzitás, táj-, levegő és talajminőségének megőrzése);
3. Jólét teremtése a Duna régióban (a kutatási kapacitás, az oktatás és az információs
technológiák
fejlesztése, a
vállalkozások versenyképességének és
regionális
együttműködésének támogatása, az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés);
4. A Duna régió megerősítése (intézményrendszer bővítése és az együttműködések erősítése, a
biztonság javítása a súlyos bűncselekmények és a szervezett bűnözés jelentette kihívásokkal
való megküzdésen keresztül).
A stratégia új keretet biztosít a Duna vízgyűjtő területéhez tartozó országok és régiók
együttműködéséhez, melyben kiemelt szerepe van az EU-n kívüli országok koordinált bevonásának. A
stratégián keresztül a régió országai az EURDS által meghatározott területeken összehangolják
ágazati- és fejlesztéspolitikájukat, és egymással együttműködve, valósítanak meg közös projekteket.
Az OFTK is kiemeli, hogy „hazánk gazdaságilag, biztonságpolitikailag és a külhoni magyarság
szempontjából is a Duna-völgy olyan „zöld” szemléletű, a meglévő táji és természeti, valamint épített
örökség értékeket megőrző, erőforrásként használó fejlesztésében érdekelt, amely a környezetvédelmi
szempontok maradéktalan érvényesítése mellett valósítja meg a Duna Régió Stratégia
közlekedéspolitikai és gazdaságfejlesztési céljait.”182
Az egyes területeket a prioritás-terület koordinátorokon keresztül két-két ország közösen irányítja. A
szakmai döntéseket az egyes prioritásterületek úgynevezett irányító testületei (Steering Group) hozzák
meg, amelyek tagságát a 14 ország szakminisztériumi/ háttérintézményi delegáltjai adják.
Magyarország az energia területet Csehországgal, a vízminőségi kérdésekkel foglalkozót
Szlovákiával, míg a környezeti kockázatok kezeléséért felelős prioritási területet (elsősorban az
árvízvédelem témakörére fókuszál) Romániával közösen irányítja. Az együttműködés meghatározó
szereplője az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága is, amely általánosságban
felel a makroregionális stratégiák és az európai uniós szakpolitikák összhangjáért. Magyarországon a
Stratégia nemzeti végrehajtásáért a Külgazdasági és Külügyminisztérium keretében működő Duna
Régió Stratégia Miniszteri Biztosi Titkárság felel, amely egyfelől horizontális koordinációt lát el a
további Duna országok nemzeti kontaktpontjai felé, másfelől a magyar vezetésű szakterületek
működtetésében és a kapcsolódó projektek forráskoordinációjában lát el vezető szerepet.
Az eredmények szempontjából a stratégia magyar nemzeti koordinációját ellátó miniszteri biztos
három kiemelt célkitűzést fogalmazott meg: (1) a régió összehangolt fejlesztését ösztönző, magyar
vezetésű projektek kidolgozásának támogatása, (2) a nem EU-s országok integrációs törekvéseinek
támogatása a magyar tapasztalatok átadásával és (3) a magyar vízdiplomáciai törekvések támogatása.
A stratégia magyar társkoordinálású prioritásterületei a 2014-2020 időszak vonatkozásában – a
sikeres előkészítő munkát követően – a fenti irányultságnak megfelelően már projektek rendszerén
keresztül hajtják végre a szakpolitikai célokat.
A fenntartható energia prioritásterület keretében magyar vezetéssel egy, a Duna régióra kiterjedő
elemzés (Biomassza Akcióterv) készült a biomassza felhasználás aktuális helyzetéről és fejlesztési
lehetőségeiről. Az Akciótervre alapozva a Szent István Egyetem vezetésével egy nemzetközi projekt
került benyújtásra a Duna Transznacionális Program (DTP) első felhívására. A projekt elsődleges célja
a befektetési döntések támogatása a különböző komplex bioenergia értékláncok fenntarthatósági és
energiahatékonysági szempontú összehasonlítása révén. A Duna régiót lefedő geotermikus
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COM(2010) 715. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiája. 7-8.o.
181
SEC(2010) 1489. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiája. Cselekvési terv.
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Magyar Közlöny, 2014./1, p.17.

193

információs adatbázis létrehozása érdekében a terület közreműködött egy nemzetközi
projektkonzorcium kialakításában és egy közös projekt kidolgozásában a Magyar Földtani és
Geofizikai Intézetet vezetésével a geotermikus energia fenntartható használatának ösztönzése céljából.
A projekt szintén a DTP program támogatására számít.
A vízminőségi prioritásterület koordinációjában kiemelt projektekként kerültek benyújtásra a Duna
és mellékfolyóinak üledékviszonyait feltáró DANUBESEDIMENT, valamint a Tisza- vízgyűjtő
vízgazdálkodási tevékenységeinek összehangolását célzó, az öt tiszai ország együttműködésében
előkészített JOINTISZA projektek, mindkettő a DTP első felhívására. Utóbbi projekt
tevékenységeihez kapcsolódóan a 2014. november 4-én, Szolnokon átadásra került Nemzeti Tisza
Iroda hosszú távon is előmozdíthatja a vízgyűjtő szintű nemzetközi munkák összefogását.
A környezeti kockázatok kezelését célzó prioritásterület legjelentősebb tevékenysége a 2013-2014.
évi extrém európai árvizeket követő, minden Duna Stratégiában résztvevő országra kiterjedő
konzultáció és felmérés volt. Összesen több mint 70 intézmény vett részt a felmérésben, melynek
eredményeként megszületett a Duna Régió Árvízi Intézkedési Program (Danube Region Operative
Flood Management and Cooperation Plan – DR Oper&Cooper), amely intézkedéseket és javaslatokat
fogalmaz meg az európai árvízvédelmi kockázatok csökkentése érdekében. Ezen intézkedések
végrehajtására a terület nemzetközi projektek összeállítását kezdeményezte, így a DTP első felhívására
benyújtásra került az árvízi előrejelzéshez szükséges vízrajzi adatállományok cseréjének fejlesztését
célzó projektjavaslat.
A prioritásterület közreműködésével magyar-ukrán komplex árvízvédelmi program készült a FelsőTisza vidék árvízi kockázatának csökkentése érdekében, melynek kiemelt célja a határt metsző
árvízvédelmi töltések és árapasztó tározók fejlesztése. A program végrehajtására a Duna Stratégia
biztosít koordinatív keretet, együttműködve a térségben elérhető EU támogatási forrásokat kezelő
szervezetekkel.
Az 5-ös (környezetvédelmi) prioritásterület zászlóshajó projektjeként megvalósult SEERISK projekt
olyan úttörő jellegű együttműködés, melynek célja az egységes kockázatbecslési módszertan
kialakítása a délkelet-európai országok katasztrófavédelmi szervei részére a klímaváltozásra való
felkészülés részeként.
Visegrádi együttműködés
A V4, valamint Románia és Bulgária (+2) területfejlesztési együttműködése 2008-ban indult el a
területfejlesztésért felelős miniszterek prágai találkozójával, amely a 2010-es budapesti miniszteri
találkozót követően, 2014 tavaszán elkészült a V4+2 országok közös területfejlesztési stratégiája,
feltárva azokat az akadályokat, amelyek helyi vagy regionális szinten gátolhatják a térség fejlődését.
A Közös Területfejlesztési Stratégia a területfejlesztési kihívások kezelésének V4+2 szintű
összehangolásával kíván hozzájárulni az együttműködésben résztvevő országok területileg
kiegyensúlyozottabb fejlődéséhez, ezáltal az Európai Unió területi kohéziójának elősegítéséhez. A
közös stratégia céljai szerint emellett hozzájárul a nemzeti területrendezési és területfejlesztési
dokumentumok nemzetközi összehangolásához és a tervdokumentumok felülvizsgálatához;
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 EUelnökség idején, a területfejlesztésért felelős miniszterek gödöllői találkozóján elfogadott „Európai
Unió Területi Agendája 2020” című dokumentumban azonosított célok megvalósulását, összhangban a
V4+2 országok közös kihívásaival és lehetőségeivel.
A több éves szakértői munka eredményeként elkészült közös stratégia következtetéseit a hat ország
területfejlesztési tervezésért felelős miniszterei és államtitkárai 2014. április 16-án, a magyar V4
elnökség keretében megrendezett budapesti találkozójukon is megerősítették. A találkozón mind a hat
ország egyetértett abban, hogy a közösen feltárt akadályokat és hiányosságokat mielőbb fel kell
számolni. A térség fejlődése szempontjából kiemelt jelentősége van a városoknak, nagyvárosi
térségeknek, a fejlesztési pólusoknak, valamint a területi együttműködéseknek, ami segíti
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helytállásunkat a globális versenyben, és komoly hozzájárulást jelent az Európa 2020 stratégiában
lefektetett célok eléréséhez is.
2.4.4.

A bilaterális kapcsolatok területfejlesztési elemei

Az NGM a területfejlesztés stratégiai tervezéséhez kapcsolódó nemzetközi feladatai körében –
amennyiben erre kölcsönös igény mutatkozik – kétoldalú együttműködéseket tart fent más országok
kormányzati szereplőivel.
A területfejlesztéshez, regionális együttműködésekhez kapcsolódó bilaterális együttműködések keretét
az adott partnerországgal közösen vezetett kormányközi gazdasági vegyes bizottságok jelentik. Ezek
meghatározott munkacsoportjában a területfejlesztési szakterület érintettsége esetén az NGM
képviselője is részt vesz. Mivel a kárpát-medencei térségi kapcsolatok és a határon átnyúló partnerség
erősítése szakpolitikai szempontból prioritást élvez, így a szomszédos országokkal való
együttműködés kiemelt fontossággal bír. Ennek jegyében került sor a Magyar-Szerb Gazdasági
Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság „Regionális és határon átnyúló együttműködés”
munkacsoportjában való személyes részvételre 2014. november 19-én. Ausztriával a gazdasági
vegyesbizottságot helyettesítő Magyar-Osztrák Regionális Koordinációs Fórum keretében két
alkalommal került sor informális kormányközi egyeztetésre 2011. október 24-én és 2012. november 7én, amelyek napirendjén szerepelt a két ország közötti regionális kapcsolatok helyzetének áttekintése
is. A bilaterális együttműködéseket a 2014-2020-as határon átnyúló programok nemzetközi
tervezési munkacsoportjaiban végzett közös munka is erősítette.
2.4.5.

Európai Területi Társulások183

Az ETT intézményét az Európai Unió 2006-ban hívta életre184 a tagállamok régiói és helyi hatóságai
közötti határokon átnyúló együttműködések támogatására a gazdasági és társadalmi kohézió
megerősítése érdekében. Az ETT két vagy több tagállam területén működő intézmények által
létrehozott szervezet, amely az érintett országokban jogi személyiséggel és teljes jogképességgel
rendelkezik. Az ETT saját költségvetéssel, szervezeti struktúrával (közgyűlés és igazgató), valamint
szerződő képességgel rendelkezik, ezen kívül ingó és ingatlan vagyont szerezhet, bíróság előtt eljárhat.
Magyarország 2007-ben az EU-ban elsőként alkotta meg a rendelet végrehajtásáról szóló nemzeti
szabályozást185. A törvény értelmében előbb a Fővárosi Bíróság, majd a közigazgatásért felelős
miniszter hatáskörébe, 2014 júliusától viszont már a külgazdasági és külügyminiszter feladat-és
hatáskörébe került az ETT-k jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásának lefolytatása, így mára
kialakult a hiányzó szakmai-stratégiai felügyelet az ETT-k alapítása és működése terén.
2010 decemberében még csupán három magyar részvételű ETT létezett, amelyek közül 2
magyarországi székhellyel (Ister-Granum ETT, Ung-Tisza-Túr-Sajó ETT), 1 pedig szlovákiai
központtal (Karszt-Bódva ETT) rendelkezett. Az ETT-k ekkor még nem rendelkeztek kiterjedt
nemzetközi kapcsolatokkal, finanszírozásuk és támogatásuk kérdéses volt. Az ETT-kel kapcsolatos
kormányzati feladatokat 2010 augusztusában kormányhatározat rögzítette186.
A Kormány szakmai és anyagi támogatásának eredményeként 2014 végére magyar részvétellel
működött a legtöbb ETT Európában: 20 magyar részvételű és 15 magyarországi székhelyű. (Az
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Külgazdasági és Külügyminisztérium, Határ menti Gazdaságfejlesztési Főosztály részanyaga alapján.
A jelenleg hatályos jogszabály az Európai Parlament és a Tanács 1302/2013/EU rendelete (2013. december
17.) az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások
létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő
módosításáról.
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Az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény; a jelenlegi szabályozás
az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény, valamint az európai területi társulással kapcsolatos
jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól szóló 2/2014. (XII. 30.) KKM rendeletet.
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Az európai területi együttműködési csoportosulásokkal kapcsolatos feladatokról szóló 1178/2010 Korm. hat.
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ETT „alapítási rangsorban” az uniós tagállamok közül Franciaország és Spanyolország követi
szorosan Magyarországot.)
Magyarország egyedülálló módon 2011-ben bevezette az ETT-k alapítására, illetve működtetésére
elkülönített költségvetési támogatást azzal a céllal, hogy az ETT-k megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő
és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységeik
érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást. Ez évente
összesen kb. 120 millió forint pályázati úton nyújtott támogatást jelentett, ami nagyban segítette a
társulásokat biztos működési bázisuk kialakításában. A támogatás hatása ma már tisztán érzékelhető:
szilárd szervezeti bázissal, releváns területi lefedettséggel, stratégiailag megalapozott ETT-k
működnek a magyar határok mentén, hatékonyan hozzájárulva az Új Széchenyi Tervben lefektetett
fejlesztési célok eléréséhez.

102. ábra: A magyar részvételű európai térségi társulások (2014)
(Forrás: CESCI - Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálata)

A 2011-2014 közötti adatok alapján a Magyarországon bejegyzett ETT-k támogatás iránti igénye
állandó és általában jóval nagyobb az adott évben ténylegesen rendelkezésre álló keretösszegnél.
Mivel a bejegyzett ETT-k száma évről évre nőtt, a pályázat során kiírt összeg viszont csökkent, egyre
kevesebb összeg volt megítélhető az egyes ETT-knek az adott években. A pályázati feltételek
szigorodását is illusztrálja az a tény, hogy a nyertes pályázatok száma csökkenő tendenciát mutatott az
évek során.
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Az ETT-k szakmai támogatására (ETT fórum), valamint a határon átnyúló együttműködésben érintett
szaktárcák tájékoztatására (ETT munkacsoport) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,
valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium több szakmai fórumot is működtetett. Ezen kívül
elindult az ETT-ket érintő szakmai tartalommal feltöltött www.egtc.gov.hu kormányzati weboldal is.
Magyarország 2012 óta rendezi meg az ETT Jóváhagyó Hatóságok Konferenciáját (2012:
Lovasberény, 2013: Budapest, 2014: Budapest). A hagyományos éves konferencia célja a jóváhagyó
hatóságok közötti jó kapcsolat és kölcsönös párbeszéd kialakítása, az eljárások hatékonyabbá tétele
érdekében az eltérő szabályozásból adódó adminisztratív akadályok lebontása, valamint alkalom
megteremtése a jó gyakorlatok és tapasztalatok cseréjére.
A magyar ETT-k célkitűzéseiket tekintve nagymértékben hozzá kívánnak járulni az elmaradott
határtérségek felzárkóztatásához. Programjaik és projektjeik a turisztika fellendítését, az
infrastruktúra-fejlesztést, kerékpárutak kiépítését, a KKV szektor fellendítését és megerősítését,
munkaerőpiaci képzések beindítását és nem utolsó sorban a hagyományőrzést is szolgálják. Sikeres
projektekre példaként említhetők:
-

A Pons Danubii ETT 3 uniós projektet valósított meg, amelyek ipari parki fejlesztéseket,
kerékpárút-építést és foglalkoztatás-fejlesztést céloztak.

-

Az Ister-Granum ETT négy sikeres pályázatának köszönhetően kezdődött meg egy határon
átnyúló helyitermék-klaszter kialakítása.

-

A Bánát-Triplex Confinium ETT KKV-k integrációját segítő projektet valósított meg.

-

A Novohrad-Nógrád ETT a világ első UNESCO-minősítésű geoparkjában menedzselt kiemelt
projektet.

-

Az Európa-kapu ETT határon átnyúló civil klasztert és gazdahálózatot hozott létre, továbbá
gazdaságfejlesztési projektjéért a Régiók Bizottsága EGTC Platformja által alapított
különdíjban részesült 2014-ben.

A határon túli magyar lakosság vonatkozásában az ETT-k nemzetpolitikai jelentőséggel is bírnak.
Azokon a területeken, ahol a magyar kisebbség száma csökken, az ETT munkahely-teremtési,
gazdaságfejlesztési potenciálja miatt alkalmas eszköz arra, hogy az elvándorlást lassítsa, és a lakosság
helyben tartását segítse.
A legtöbb ETT (13) a magyar-szlovák határszakasz mentén működik, ami szlovák oldalon 66
település – köztük két szlovák megye – részvételét jelenti:
-

ARRABONA Korlátolt Felelősségű ETT (székhely: Győr);
Abaúj-Abaújban Korlátolt Felelősségű ETT (székhely: Miskolc);
Ister-Granum Korlátolt Felelősségű ETT (székhely: Esztergom): 2008-ban az első
magyarországi (az EU-ban a második) bejegyzett ETT;
Ung-Tisza-Túr-Sajó Korlátolt Felelősségű ETT (székhely: Kántorjánosi);
Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű ETT (székhely: Tatabánya);
Novohrad-Nógrád Korlátolt Felelősségű ETT (székhely: Salgótarján);
Bodrogközi Korlátolt Felelősségű ETT (székhely: Miskolc);
Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű ETT (székhely: Putnok);
TORYSA Korlátolt Felelősségű ETT (székhely: Sárazsadány);
SVINKA Korlátolt Felelősségű ETT (székhely: Tolcsva);
Pons Danubii Korlátolt Felelősségű ETT (szlovákiai székhely);
Bódva-Karszt Korlátolt Felelősségű ETT (szlovákiai székhely);
Via Carpathia Korlátolt Felelősségű ETT (szlovákiai székhely).

A magyar-román határszakaszon 4 ETT működik, amely román oldalon 43 települést fed le:
-

Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű ETT (székhely: Pusztaottlaka);
Európa-kapu Korlátolt Felelősségű ETT (székhely: Nyíradony);
Bánát-Triplex Confinium Korlátolt Felelősségű ETT (székhely: Mórahalom): ebben szerb
megfigyelők is részt vesznek;
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-

Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű ETT (székhely: Nyíregyháza) tagok: Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szatmárnémeti Municípium.

A magyar-szlovén határon egy ETT működik:
-

Pannon Korlátolt Felelősségű ETT (székhely: Pécs): 2012-ben jött létre magyar (szinte egész
Délnyugat-Magyarország) és szlovén tagokkal (Lendva).

Az osztrák, ukrán és szerb határszakaszokon 2014 végéig nem alakult ETT.
A magyar országhatárok mentén működő ETT-ken kívül egy magyar tag (Belügyminisztérium) vesz
részt az egész Európát lefedő hálózati típusú EUKN (European Urban Knowledge Network, Európai
Városok Tudáshálózata) ETT-ben, amelynek székhelye Hágában (Hollandia) található.187
2.4.6.

Az OECD területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenysége

Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) keretében 30 ország kormányzata
dolgozik együtt annak érdekében, hogy a világ gazdasági, szociális és környezetvédelmi kihívásaira
választ találjanak. A szervezet olyan kereteket biztosít, ahol a kormányok összehasonlíthatják
irányítási tapasztalataikat, választ kereshetnek közös problémáikra, kiválaszthatják a jó gyakorlati
megoldásokat és dolgozhatnak nemzeti és nemzetközi politikájuk összehangolásán.
Az OECD Területfejlesztési Bizottsága (Regional Development Policy Committee - RDPC) 1999
óta működik, amelynek feladata a világon lejátszódó gazdasági, szociális és környezeti folyamatok
területi szempontú értékelése, részletes vizsgálatok és elemzések készítése, valamint szakpolitikai
ajánlások megfogalmazása. A Bizottság munkáját három munkacsoport segíti, amelyek a
városfejlesztés, a vidékfejlesztés és a területi indikátorok kérdéseivel foglalkoznak. Emellett a
Bizottság lehetőséget teremt olyan horizontális ügyek megvitatására is, mint a többszintű kormányzás,
a regionális innováció, vagy a vízgazdálkodás kérdései.
Az első átfogó területpolitikai értékelés (Regional Outlook) 2011-ben jelent meg, amely a területi
trendek és tagállami gyakorlatok elemzésén túl a területi politika és a régiók innovációban,
növekedésben és a válság leküzdésében játszott szerepét, valamint a hely-alapú fejlesztési modellek
relevanciáját vizsgálta.
A következő, 2014-es értékelés a városokra és a területi szintek közötti koordinációra helyezte a
fókuszt, tekintettel arra, hogy a térségek fejlődése jelentős mértékben az erős és jól funkcionáló városi
térségeken múlik. A területi szintek közötti koordinációhoz kapcsolódóan pedig 2014-ben került
elfogadásra az első területfejlesztési témájú OECD ajánlás, amely az eredményes közberuházások
feltételeit és alapelveit határozta meg a tagországok számára.
Az OECD LEED (helyi gazdaság-, és foglalkoztatás fejlesztési) programja egy olyan
együttműködés, amely azért jött létre, hogy azonosítsa, elemezze, továbbadja a térségi és helyi
gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztés innovatív megoldásait. Az LEED Programhoz Magyarország az
1990-es évek végén csatlakozott, melynek Irányító Bizottságában a magyar képviseletet az NFM látja
el. A program fókuszában jelenleg a szakképzési rendszerek adaptációja a globális kihívásokhoz,
városi térségek új növekedési stratégiái, az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való helyi
áttérés, a társadalmi vállalkozások (szociális gazdaság) és a befogadó társadalom témakörei állnak.

2.5.

Területfejlesztési tervek megújítása

A hazai területi tervezési rendszerben a területfejlesztési és a területrendezési tervezés a kevés
számú közös elemet (például a mindkét szakterületre vonatkozó jogi szabályozás közös elemei, a
területfejlesztés és területrendezés megyei szintű terveinek közös, megalapozó dokumentumrészei)
187

Az Európai Városok Tudáshálózata Európai Területi Társulásban való magyar részvétel megszüntetése
folyamatban van.
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leszámítva különállóan, 2010 óta két minisztérium feladatkörében működik. A Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet szerint a nemzetgazdasági miniszter a
területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelőssége keretében, a területfejlesztési tervezéshez
kapcsolódóan előkészíti a területfejlesztési koncepciókra és programokra, a tervrendszer
szabályozására vonatkozó jogszabályokat. A tervalkotás mellett összehangolja az országos és térségi
területfejlesztési koncepciókat és programokat, irányítja azok rendszerének kialakítását, működését,
elősegíti a területi tervek, valamint a területi tervek és az ágazati tervek összhangját. A területrendezési
szakterület a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársághoz tartozik.
A területfejlesztési szakpolitikai eszközei között a területfejlesztési tervezés fontos helyet foglal el. A
kellően megalapozott, összehangolt tervezési tevékenység hozzájárul az egyes területi egységek
fejlesztési igényeinek feltárásához, ezáltal biztosítva az eszközrendszer másik fontos elemének, a
fejlesztési forrásoknak a racionális, a területi kohéziót vagy versenyképességet előtérbe helyező
hatékony felhasználását. A területfejlesztési és területrendezési tervek a jogszabályokban
meghatározott tervhierarchia figyelembevételével, egymással összhangban készülnek.
A vizsgált időszak jogszabályi változásai az egyes területi szintek területfejlesztési tervezésben
betöltött szerepére is hatottak. A regionális és kistérségi szint megszűnt, a megyei önkormányzatok
területfejlesztési, ezáltal területfejlesztési tervezési tevékenysége került előtérbe. Elmozdulás történt
továbbá a tervezési szemléletben is. A 2014-2020 közötti időszak megalapozását támogató
területfejlesztési tervek készítése során fontos szempontként előtérbe került a megvalósíthatóság,
finanszírozhatóság. A szempont érvényesítése során erősödött az uniós források felhasználását
támogató gondolkodás, míg a hazai költségvetési források bevonásának igénye visszaszorult.
2.5.1.

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció megalkotása

A tervhierarchia csúcsán az országos szintű fejlesztési és területfejlesztési koncepció áll. Ez a tervtípus
az ország számára hosszú távra határozza meg a jövőképet, a legfontosabb fejlesztési alapelveket és
stratégiai célkitűzéseket, amelyeket a szakpolitikai stratégia- és programalkotásban folyamatosan
érvényre kell juttatni. A 2007 és 2013 közötti uniós programozási időszak megalapozására országos
szinten külön területfejlesztési és külön fejlesztéspolitikai koncepció készült. A 2014 és 2020 közötti
uniós programozási ciklushoz kapcsolódóan egy országos szintű fejlesztési koncepció foglalja össze a
területfejlesztési és fejlesztéspolitikai irányokat.
Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata
Az Országgyűlés az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY
határozattal 2005 év végén elfogadta az OTK-t. Az OTK az OFK-val összhangban, kijelölte az ország
területfejlesztési politikájának célkitűzéseit, elveit és prioritás-rendszerét. A 2007-2013 közötti uniós
finanszírozású operatív programok koncepcionális tervi alapját az OTK és az OFK együttesen
adta.
Az OTK fő célja a területi kohézió erősítése, az ország területileg harmonikus és hatékony
működésének és kiegyensúlyozott, fenntartható területi fejlődésének megteremtése, valamint a területi
leszakadás mérséklése volt.
A területfejlesztési politika érvényesülésére meghatározott alapvető pillérek, alapelvek, átfogó
célkitűzések közül több nem megfelelően valósult meg. A szakpolitikák, országos fejlesztési
stratégiák és programok területi összehangolása, a térségi és táji szemlélet, a valós térszerveződések
követésének, valamint az integrált fejlesztések előtérbe helyezésének elve nem érte el a megkívánt
mértéket. A különböző szintű (regionális, kistérségi) területfejlesztési tervek 2009. évi vizsgálata
kimutatta, hogy az OTK fő céljai, szempontjai nem jelentek meg következetesen a dokumentumokban.
Az ágazati szakpolitikai tervezést nem hatotta át az OTK által alapelvként javasolt területi szemlélet,
az egyes térségek speciális igényei ezért nem jelentek meg a tervekben és a végrehajtás, a
forrásfelhasználás során.
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A decentralizáció és regionalizmus elve szerint az OTK a fejlesztéspolitikai és végrehajtási
döntéseket, valamint a fejlesztési források jelentős részét decentralizált formába javasolta utalni. A
megvalósítás során azonban elmaradt a régiók fejlesztéspolitikai szerepének megerősítése, a magyar
hagyományoknak megfelelően gyenge vagy nem létező regionális identitás kialakítása, a regionális
intézményi hálózatok létrejöttének ösztönzése, a regionális demokrácia feltételeinek megteremtése,
valamint a kistérségek térségszervező képességének javítása.
Fentiek következtében az OTK felülvizsgálatának (2011) eredménye nemcsak a koncepció
módosítása, hanem teljes újrafogalmazása lett, a fejlesztéspolitikai célok átfogó megújításához
kapcsolódóan és azzal összhangban. Az OTK által meghatározott térségek, térségtípusok, egyes
területi és fejlesztéspolitikai célok a területfejlesztési törvény által előírt felülvizsgálatot követően
megfelelő alapot biztosítottak az új országos szintű fejlesztési és területfejlesztési koncepció
elkészítéséhez.
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció megalkotása
Az OTK felülvizsgálatának következtetése alapján a Kormány az országos szintű fejlesztéspolitikai
(OFK) és területfejlesztési koncepció (OTK) összevonásával készítette el a következő időszak átfogó
fejlesztési koncepcióját, OFTK-t, amelyet az Országgyűlés 2014-ben fogadott el (1/2014. (I. 3.) OGY
határozat). A koncepció 2030-ig határozza meg Magyarország számára a legfontosabb fejlesztési
alapelveket és stratégiai célkitűzéseket.
A koncepció integrálja a hazai fejlesztési célokat és igényeket, meghatározta azok területi
dimenzióit, megalapozta a 2014-2020-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra készült
tervdokumentumokat (Partnerségi Megállapodás, operatív programok). Az ország fejlesztési
szükségleteiből, illetve az EU 2020 Stratégiához és a Nemzeti Reform Program vállalásaihoz
illeszkedve hosszú távú jövőképet, fejlesztéspolitikai célokat és elveket határozott meg a gazdasági, a
társadalmi és a környezeti erőforrások egészére. A fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célok
együttes kezelése jelentős előrelépés a korábbi időszak fejlesztéspolitikai tervezési gyakorlatához
képest, a fejlesztéspolitika és a területfejlesztés összehangolásának kereteit biztosítja.
Az OFTK 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célok között az értékteremtő, foglalkoztatást biztosító
gazdasági fejlődés a leghangsúlyosabb. Átfogó cél emellett a gyarapodó, egészséges és megújuló
társadalom, természeti erőforrásaink fenntartható használata és környezetünk védelme, a térségi
potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet támogatása.
Az átfogó célok megvalósulása érdekében a koncepció tizenhárom nemzeti jelentőségű specifikus
célkitűzést, köztük hét szakpolitikai jellegű célt és hat területi célt tartalmaz. A célrendszer
többszintű, emiatt rendkívül összetett. A területi kohézió szempontja a koncepcióban számos cél
esetében megfogalmazódik, azonban a koncepció önállóan nem értelmezi, tartalmában nem bontja ki.
A szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok a versenyképes, innovatív gazdaságot, az
élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztését, az egészséges, kreatív és szolidáris társadalmat, a jó államot,
valamint a stratégiai erőforrások megőrzését hangsúlyozzák.
A területi specifikus célok között megtalálható többek között az ország makroregionális szerepének
erősítése; a vidéki térségek népességeltartó képességének növelése, a térségi felzárkóztatás és
gazdaságösztönzés elősegítése, az elérhetőség és mobilitás biztosítása. Kiemelten, külön fejezetben
található az egyes nagytérségek speciális igényeinek és a kapcsolódó fejlesztéspolitikai feladatoknak a
felsorolása. A koncepció nemcsak a területfejlesztési (és vidékfejlesztési) politika beavatkozási
térségeire (pl. társadalmi felzárkóztatás térségei, tanyás térségek) vonatkozóan rögzít célkitűzéseket és
szempontokat, hanem olyan térségtípusokat is azonosít, amelyek jellegük, adottságaik miatt képeznek
sajátos térkategóriát (pl. Tisza-térség). A koncepció nagyszámú térségtípust, térkategóriát határoz
meg, egyes térségtípusokon belül akár több alkategóriával. Ezek nem feltétlenül jelennek meg a
területfejlesztési politika beavatkozásai célterületeként, ugyanakkor a területi jellemzők és folyamatok
szempontjából relevánsak.
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A Partnerségi Megállapodás figyelembe veszi az OFTK által meghatározott célokat, elveket,
azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait és kitűzi fő fejlesztési prioritásait a 2014 és 2020
közötti időszakra. A Partnerségi Megállapodásban az OFTK legfontosabb területi céljai megjelennek.
2.5.2.

Területfejlesztési törvényben nevesített kiemelt térségek és térségfejlesztési tanácsok
területfejlesztési koncepciói és programjai

A régióhatárokon, illetve a megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési
feladatai ellátására a megyei közgyűlések térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre. Az a térségi
fejlesztési tanács, amelyet a hatályos Tftv. és az aktuális országos szintű területfejlesztési koncepciót
elfogadó országgyűlési határozat nevesít, az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval
összhangban kidolgozza és a nemzetgazdasági miniszter útján elfogadásra benyújtja a
Kormánynak a kiemelt térség területfejlesztési koncepcióját, illetve a kiemelt térség
területfejlesztési programját.
A területfejlesztési tervek kidolgozása a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a
területrendezési terv tartalmi követelményeit, valamint illeszkedésüket, kidolgozásukat,
egyeztetésüket, elfogadásukat és közzétételükat szabályozó 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet előírásai
szerint történik. A területfejlesztési koncepció az érintett területi egység átfogó távlati fejlesztését
megalapozó tervdokumentum, amely meghatározza a hosszú távú, átfogó fejlesztési célokat, a
fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a
területi tervezés számára. A területfejlesztési program a területfejlesztési koncepció alapján
kidolgozott középtávú tervdokumentum, amely a fejlesztési irányok stratégiája mellett operatív
cselekvési tervet is tartalmaz.
A 2005-ben elfogadott OTK három országosan kiemelt térséget, a Balaton-térséget, Duna mentét,
a Tisza-térséget nevesítette, amelyek az Országgyűlés által elfogadott területfejlesztési koncepciót
készíthettek. A 2007-2013 között Magyarország számára rendelkezésre álló uniós források
felhasználása érdekében 2006-ban mindhárom kiemelt térségre készültek ún. komplex programok,
amelyek végrehajtására nem került sor a támogatási időszak alatt.
A területfejlesztési törvény jelenleg két térségi fejlesztési (kiemelt térség) tanács, a Balaton
Fejlesztési Tanács és a Tokaji Borvidék Fejlesztési Tanács működéséről rendelkezik. E két térségi
fejlesztési tanács számára előírt területfejlesztési tervezési feladat a térségi területfejlesztési tervek
kidolgozása mellett az országos, valamint a kiemelt térséget érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és
programokat előzetesen véleményezése.
Balaton területfejlesztési koncepció és területfejlesztési program
A Balaton Fejlesztési Tanács törvény általi nevesítése jelentősebb múltra tekint vissza, ezért a 20142020 közötti uniós időszakhoz kapcsolódó területfejlesztési tervezési folyamata a térségben a megyei
tervezéssel azonos időben, 2013-2014 között történt. A párhuzamos tervezés a területileg érintett
megyei önkormányzatok, és a térségi fejlesztési tanács által tervezett fejlesztési elképzelések
összehangolását nagymértékben segítette. A térségi területfejlesztési koncepció és térségi
területfejlesztési program kidolgozása elsősorban az uniós finanszírozású operatív programok
tervezésének, valamint az uniós források felhasználásának megalapozását szolgálta.
A térségi területfejlesztési tervek kidolgozását az ÁROP pályázati forrása támogatta a Balaton
térségében. A területfejlesztési koncepciót, a területfejlesztési programot a törvényi előírásoknak
megfelelően a Kormány fogadta el a Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014-2030) és a Balaton
Területfejlesztési Stratégiai Program elfogadásáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
területén a 2014-2020-as uniós és hazai forrásokból megvalósuló beruházásokat rögzítő 1821/2015.
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(XI. 12.) Korm. határozattal. A határozat a tervek elfogadása mellett a Balaton térség területén a 20142020-as időszakban uniós és hazai forrásokból megvalósítani tervezett beruházásokat is felsorolja.188
Az OFTK céljaival összhangban a koncepció a Balaton-térség stratégiai fejlesztési irányaiként a
következőket jelöli meg: turisztikai fejlesztések, gazdaság és innováció, egészséges Balaton termékek,
vízminőség és biztonság, közlekedés, területfejlesztés, humánerőforrás fejlesztések.
A Korm. határozat a fejlesztések megvalósíthatósága érdekében elvégzendő feladatként jelölte meg
szükség szerint a kapcsolódó operatív programok módosítását, a támogatási konstrukciók előkészítési
feladataiba a Balatoni Fejlesztési Tanács bevonását, a feladatok teljesítéséről félévente jelentés
benyújtását a Kormány számára. A tervezett fejlesztések, projektek támogatására hat operatív program
keretében uniós forrásokból 287,96 milliárd Ft, hét projekt megvalósítására központi költségvetési
forrásból 24,5 milliárd Ft, összesen 312,46 milliárd Ft áll rendelkezésre, amely előrelépés a 2007-2013
közötti uniós programozási időszak térséggel kapcsolatos finanszírozási gyakorlatához képest.
Tokaji Borvidék területfejlesztési koncepciója és területfejlesztési programja
A Tokaji Borvidék Fejlesztési Tanács 2015-ben központi költségvetési támogatással kezdte meg a
térségi területfejlesztési koncepció kialakítását. A térségi területfejlesztési program előkészítése és a
stratégiai fejlesztési irányok megalapozása, kijelölése, valamint az ezeket támogató projekttervek
azonosítása szintén folyamatban van. A jelenleg elkészült tervdokumentumok alapján többek között a
szőlészethez, borászathoz, gyümölcsfeldolgozáshoz köthető fejlesztések, az innováció támogatása, az
elérhetőség és közlekedési feltételek javítása, a világörökségi értékőrzés, a humánerőforrás- és
környezeti fejlesztések képviselhetik a fő fejlesztési irányvonalat.
További térségi fejlesztési tanácsok területfejlesztési koncepciói és programjai
A területfejlesztési törvényben nevesített térségeken túl működő térségfejlesztési tanácsok közül a
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács készítette el 2015-ben térségi területfejlesztési programját, míg a
Velencei-tó és térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács esetében a tervdokumentum
előkészítés alatt áll.
2.5.3.

Megyei területfejlesztési koncepciók és programok megújítása

Megyei területfejlesztési koncepciók és programok a területfejlesztési törvény hatályba lépését
követően már készültek, azonban a megyék területi tervezését tekintve a törvény 2011. évi
módosításáig a megyei területrendezési tervek szerepe volt erősebb. A területfejlesztési tervek
tekintetében ebben az időszakban a regionális és a kistérségi szintű tervek bírtak nagyobb
jelentőséggel.
A Mötv. szerint a megyei önkormányzat területfejlesztési feladatokat is ellát. Ezzel és a
területfejlesztés rendszerének megújításához kapcsolódóan a területfejlesztési törvény 2011. és 2013.
évi módosításaival, a regionális fejlesztési tanácsok megszüntetésével területi szinten a
területfejlesztési tervezési feladatok – a térségi fejlesztési tanácsok mellett – a megyei
önkormányzatok hatáskörébe kerültek. A megyei (és fővárosi) önkormányzat kidolgozza és
elfogadja a területfejlesztési koncepciót és programot. A tervezés mellett a tervek tartalmának és a
fejlesztési elképzelések összhangja érdekében véleményezi az országos fejlesztési és területfejlesztési
koncepciót, a megyét érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és programokat, a térségi területfejlesztési
programot.
A 2014–2020 közötti európai uniós tervezési időszak uniós forrásfelhasználásának megalapozása
érdekében kiemelt jelentősége volt a megfelelő módon elkészített megyei területfejlesztési terveknek.
A TOP egésze, a VEKOP részben területi operatív program. A megyei önkormányzatok és Budapest
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A határozatot a Kormány 2016-ban (1355/2016. (VII.7.) Korm. hat. 6. pontja) visszavonta.
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által készített területfejlesztési tervek részben az uniós fejlesztési alapokból finanszírozandó
(elsősorban a területi) operatív programok tervezését segítették, részben az uniós, valamint a
hazai költségvetési fejlesztési források felhasználását is megalapozzák.
Az OFTK által meghatározott alapelvek és célok mentén a megyei önkormányzatok, valamint a
Budapest Főváros Önkormányzata 2012-ben kezdte meg a területfejlesztési koncepció és a
területfejlesztési program kidolgozását. A területfejlesztési koncepciót megalapozó helyzetelemzés,
helyzetértékelés elkészítése az NFM szakmai és támogatásával 2013-ban elkészült. A megyei
önkormányzatok számára a munkarész elkészítéséhez hazai költségvetési támogatás is rendelkezésre
állt.
A területi tervezés további támogatása érdekében a területfejlesztés stratégiai tervezésének felelősségi
körében az NGM az ÁROP pályázataival (egy pályázati felhívás a konvergencia régiókra, egy Pest
megyére vonatkozóan) és egy, a központi tervezés részéről szakmai támogatást biztosító kiemelt
projekttel uniós források bevonásáról gondoskodott. Budapest esetében az uniós támogatási források a
Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) keretéből álltak rendelkezésre.
A területfejlesztési tervek elkészítése mellett a támogatás fontos célja volt a megyei
önkormányzatoknál a tervezési kapacitás bővítése, valamint a megyék és a főváros szakmai
hozzájárulásának támogatása a 2014-2020 közötti időszak operatív programjainak – elsősorban TOP
és VEKOP – kialakításához.
A megyei önkormányzatokat a „Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer
kialakítása” című kiemelt projekt keretében a projektgazda Széchenyi Programiroda mellett szakmai
partnereként az NGM, az NFM, az NTH, a Lechner Nonprofit Kft. látta el szakmai iránymutatással. A
központi tervezők a szakmai támogatás során módszertani útmutatókkal, tervezési és projektgyűjtő
sablonokkal, konzultációk, partnerségi fórumokkal, az elkészült tervek minőségbiztosításával
segítették a területi tervezésért felelős szakembereket.
A megyei és fővárosi területfejlesztési koncepciók – központi szakmai támogatás, konzultáció és
minőségbiztosítás mellett – 2014 tavaszán, a területfejlesztési programok 2014 ősz végén
készültek el.
A megyei önkormányzatok és a főváros esetében ezek a területfejlesztési tervek jelentik az
alapját az uniós források felhasználását támogató, a Területi Kiválasztási Rendszer eljárásrend
keretében elkészített Integrált Területi Programoknak. Az ITP tartalom a kevésbe fejlett régiók
megyéi esetében a TOP prioritásaihoz, a főváros és Pest megye esetében a VEKOP egyes
intézkedéseihez kapcsolódnak. Az ITP első változata az ÁROP pályázatok támogatásával készült el,
véglegesítésükre a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóság szakmai iránymutatása mellett,
a pályázatok lezárását követően került sor.
2.5.4.

Kistérségi, helyi fejlesztési tervek

A kistérségi fejlesztési tanácsok területfejlesztési törvény általi nevesítésének végéig (a vizsgálati
időszakban 2009 és 2011 között) a területi tervezési szintek közül a tervezői kapacitások kistérségi
szinten voltak a legkedvezőtlenebbek. A kistérségi fejlesztési tanácsok munkaszervezeteinél a
területfejlesztési feladatkört jellemzően nem területfejlesztési szakemberek töltötték be.
A gazdasági és társadalmi szempontból leghátrányosabb helyzetűnek besorolt 33 komplex
programmal fejlesztendő kistérség a 2007-2013 közötti uniós programozási időszakban a számukra
elkülönített támogatási forrásokra nyújthatták be fejlesztési elképzeléseiket. A hátrányos helyzetű
kistérségekből pályázókat a regionális, humánerőforrás-fejlesztési és gazdaságfejlesztési uniós
források odaítélésénél előnyben részesítette a bírálati rendszer. A támogatási források felhasználását
kistérségi tervek alapozták meg, azonban a kistérségi tervezés finanszírozása bizonytalan volt. A
szükséges forrásokat elsősorban decentralizált pályázati források biztosították.
A kistérségi fejlesztési tanácsok 2011-es megszűnésével döntően a megyei önkormányzat felel a
helyi tervezésért a településfejlesztési koncepciók és stratégiák elkészítésén kívül. A
településfejlesztési tervek elkészítése az adott települési önkormányzat feladata, de a területileg
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érintett megyei önkormányzatnak a területfejlesztési tervek kialakítása, felülvizsgálata során a
partnerség elvének biztosítása mellett az ezekben foglalt célkitűzéseket ismernie és ezekhez
kapcsolódóan koordinálnia, egyeztetnie kell.
A kistérségi területfejlesztési tervek többsége néhány kivétellel a 2011 előtti időszakban készültek. Az
orosházi kistérség területfejlesztési koncepciójának elkészítésére ezzel szemben 2015-ben került sor,
és a mezőkovácsházi kistérség területfejlesztési koncepciójának aktualizálására is ebben az évben
került sor.189
Az egyes ágazatokhoz, elsősorban a hulladékgazdálkodáshoz, agrár- és vidékfejlesztéshez, valamint
humán szolgáltatásokhoz köthető kistérségi tervek készítési idejének megoszlása a területfejlesztési
tervekéhez hasonló.
2.5.5.

Kapcsolódás az ágazati stratégiákhoz

A vizsgálati időszakban számos területfejlesztési szempontból lényeges keretstratégiát és ágazati
stratégiát fogadott el az Országgyűlés vagy a Kormány, többek közt a Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégiát (2011), a Semmelweis Tervet (2011), a Nemzeti Energiastratégiát (2012), a
Nemzeti Vidékstratégiát (2012), a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiát (2013) és a Nemzeti
Közlekedési infrastruktúra-fejlesztési Stratégiát (2014). Az ágazati és területi országos szintű célok
összehangolása az OFTK szintjén a fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célok együttes kezelésével
koncepcionális szinten érvényesül.
Az ágazati stratégiák változó módon és mértékben tartalmaznak területi célokat és összefüggéseket
(például a Nemzeti Vidékstratégia az OFTK-val is összhangban lévő térségi programokat tartalmaz, a
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia területi összefüggésrendszere ugyancsak hangsúlyos, más
stratégiák esetében OFTK szintű a kapcsolódás vagy területi szempont kevésbé jelenik meg).
2.5.6.

A Kárpát-medence és a kárpát-medencei magyarság a hazai stratégiai tervezésben190

Tekintettel arra, hogy az OFTK a Kárpát-medencei teret Magyarország nemzetközi
kapcsolatrendszerének önálló szintjeként értelmezi, indokolt annak vizsgálata, hogy mennyire jelenik
meg ez a szemlélet és a külhoni magyarság az egyes OFTK-hoz igazodó stratégiai dokumentumokban.
Általánosságban megállapítható, hogy a hazai stratégiai tervezési-értékelési gyakorlatban a külhoni
magyarság szempontjai alárendeltek: az utóbbi évek vonatkozó politikai döntései, jogszabályfejlődése,
reálfolyamatai (külhonban élő állampolgárok számának meredek emelkedése) és a legmagasabb
területi szintű fejlesztési tervek vonatkozó üzenetei, valamint a stratégiai tervezés gyakorlata között az
összhang fejlesztésére van szükség.

189
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Forrás: Megyei önkormányzatok adatszolgáltatása (2015, kérdőív).
Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) részanyaga.
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9. táblázat: Az NSKI által vizsgált tervdokumentumok191 megfelelése a főbb Kárpát-haza
megfelelőségi elemzési szempontoknak192
(Forrás: Nemzetstratégiai Kutató Intézet)

A magyar közszféra stratégiai tervezési tevékenységeiben a beszámoló kapcsán végzett
háttérelemzések során két fő dimenzió, a külhoni magyarság jelenléte és a kárpát-medencei
kitekintés (azaz a magyar államhatárokon túlmutató tágabb területi folyamatok, összefüggések
feltárása) megléte a tervdokumentumokban alacsony szintű, a legtöbb esetben teljesen hiányzik.
Pedig az országhatárokon túltekintő, a külhoni magyarságra is koncentráló megfontolás már az előző
uniós finanszírozású fejlesztési ciklushoz kapcsolódó (terület-)fejlesztési alapdokumentumoktól sem
volt idegen (OFK és OTK 2005 dokumentumok). Az OFTK-ban, a Partnerségi Megállapodásban és a
Nemzeti Vidékstratégiában érvényesülő törekvés az alacsonyabb stratégiai tervszinteken már nem
jelenik meg. Az országos szint alatt készülő területi tervek kapcsán jelentkezik elsősorban ez a
hiányosság: a megyék és nagyvárosok 2014-2020-as időszakra készült terveiben és az uniós
finanszírozású, megyei szintre támaszkodó határ menti programokban. 2010 óta még inkább
191 Az áttekintő jelleggel vizsgált stratégiák: Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája,
Tudománypolitikai Stratégia, Köznevelés-fejlesztési Stratégia, Felsőoktatási Stratégia, Semmelweis Terv,
Egészséges Magyarország Stratégia, Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II., Nemzeti Lelki
Egészségi Stratégia, Magyary Program, Közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia, Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Stratégia 2014-2020, Kis- és Középvállalkozások Stratégiája, Külgazdasági Stratégia,
Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció, Nemzeti Közlekedési és Infrastruktúrafejlesztési Keretstratégia,
Nemzeti Infokommunikációs Stratégia, II. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, Nemzeti Vízstratégia, IV. NKP,
Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia, Nemzeti Energiastratégia, Nemzeti Vidékstratégia, Nemzeti
Ifjúsági Stratégia, Nemzeti Sportstratégia. Egyes stratégiák részletesen is vizsgálatra kerültek.
192 Az ábrán és a további, a javaslati munkarészek nemzetstratégiai tartalmát bemutató ábrák az alábbi
kategorizálási módszertan alkalmazásával készültek a vizsgálati kategóriák kapcsán: Célirányos tartalom = a
vizsgált szempont nevesített célrendszeri elemként, célkitűzésként vagy beavatkozási területként, esetleg konkrét
nevesített javaslatként, eszközként kerül feltüntetésre az anyagban; Közvetett, utalás szintű jelenlét = a vizsgált
szempont csupán közvetve, utalásként jelenik meg egyes célrendszeri elemek részeként, kisebb mennyiségben;
Hiányzik = a vizsgált aspektus teljességgel hiányzik a dokumentumból.
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kiteljesedtek e téren a jogszabályi alapok (különösen alkotmányosan), és a kormányprogram is
felkarolta e törekvéseket.
Az ágazati és területi tervdokumentációk következő generációjánál tehát mindenképp megfontolandó a
jelzett tartalmak erősítése. Az előrelépés szükségessége legerőteljesebben a kárpát-medencei
tartalmak helyzetelemzési jelenlétét, a konkrét külhoni régiók helyzetelemzésekben történő
megjelenítését, a dokumentumokban a kárpát-medencei magyarlakta közösségekre szabott specifikus
javaslatok alkalmazását tekintve merül fel.
2.6.

Területi és területfejlesztéshez kapcsolódó uniós finanszírozású programok

2.6.1.

Területfejlesztési célok a 2007-13 közötti operatív programokban

A 2007-2013 közötti uniós programozási időszakban az OTK-ban megfogalmazott területfejlesztési
célokhoz és az OFK-ban rögzített, a kiegyensúlyozott területi fejlődés stratégiai célhoz kapcsolódó
területi szempontok megvalósítását elsősorban a regionális operatív programoknak kellett
támogatni. Ebben az időszakban külön regionális operatív program készült valamennyi tervezésistatisztikai régióra, a programok régióspecifkus egyedisége azonban a hat kevésbé fejlett,
konvergencia régióban az azonos ágazati, szakterületi tematika következtében nem
bontakozhatott ki kellően. Az operatív programokban a területfejlesztés elsősorban valamely
területegység fókuszált, komplex fejlesztéseként értelmezhető, amelynek az adott területegység
fejlődésének előmozdítása és hátrányainak javítása a célja. A regionális operatív programok a
regionális szint egészének fejlesztését csak korlátozottan szolgálták a szakterületi tartalom korlátai
miatt, de kisebb léptékű, helyi, illetve kistérségi szinten jelentőséggel bíró fejlesztések meg tudtak
valósulni. A jelentőbb gazdaságfejlesztési, humánerőforrás-fejlesztési és infrastruktúra fejlesztési
beruházásokat, programokat az ágazati operatív programok támogatták.
A Közép-magyarországi régió a 2007-2013 közötti időszakban a magyar régiók közül egyedüliként az
„átmeneti” régiók kategóriájába tartozott. KMOP a konvergencia régiókban jellemző fejlesztések
mellett a GOP tükörkonstrukcióit is magában foglalta.
Az OTK átfogó céljai fejtik ki részletesebben az országos területi célokat, az intézményi célokat és
az egyes régiók fejlesztési irányait. A versenyképes Budapest-metropolisz térség megteremtéséhez
az ágazati operatív programok mellett a KMOP is hozzájárult. A vállalkozások és a tudásipar
ösztönzése, a turizmus támogatása és új zöldfelületek kialakítása kapta a legnagyobb hangsúlyt.
A fejlesztési pólusok, városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztésére a regionális operatív programok
nagy hangsúlyt helyeztek stratégiájukban, ennek megfelelően a megyei jogú városok használták fel
a legjelentősebb regionális támogatásokat és a GOP által támogatott technológiafejlesztési
forrásokból is kiemelten részesültek.
Az elmaradott térségek, külső és belső perifériák felzárkóztatására a fejlettségi mutatók szerint a
komplex programmal fejlesztendő 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség számára állt
rendelkezésre forrás az érintett regionális operatív programokban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld,
Dél-Alföld, Dél-Dunántúl). A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatására emellett a GOP,
TÁMOP, a TIOP, az ÚMVP és tervek kidolgozásához az ÁROP is biztosított támogatást.
Az ÚMVP a vidéki térségeket külön vidékfejlesztési intézkedésekkel (3. tengely vidékfejlesztési
tengely vidékfejlesztési intézkedései és a 4. tengelyt képező Leader) támogatta. Valamennyi
vidékfejlesztési intézkedés fontos támogatási eszközt jelentett a vidéki térségek fejlesztéséhez,
kiemelten a gazdasági diverzifikáció támogatása, a helyi közösségeket erősítő szerepe révén az
integrált közösségi szolgáltató terek létrehozása, fejlesztése, valamint a helyi partnerséget, fejlesztési
kapacitásokat erősítő Leader program.
Az ETE Programok a határ menti területek együttműködésének erősítését támogatták.
A tervezési időszakban a területi kohézió fogalma a horizontális alapelvek között szerepelt, a
pályázatok értékelése ennek figyelembevételével zajlott.
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2.6.2.

A 2014-2020-ra vonatkozó Partnerségi Megállapodás és operatív programok területi
tartalma és területfejlesztési kapcsolódásai

Partnerségi Megállapodás területi tartalma, területfejlesztési kapcsolódásai
A Partnerségi Megállapodás kialakítása az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozattal vette kezdetét. A
tervezés felelőse az NGM, szakmai támogatója az NTH volt. A hivatalos (formális) egyeztetések 2014
tavaszán kezdődtek, amelyek felelősségét 2014 júniusától a Miniszterelnökség vette át. A
dokumentum Európai Unió Bizottsága (Bizottság) általi elfogadására 2014. augusztus 29-én, a
Bizottság és a Magyar Kormány közötti aláírásra 2014. szeptember 11-én került sor.
A 2014–2020 közötti időszak új uniós kohéziós politikai szabályozása és a hazai fejlesztési prioritások
következtében a Partnerségi Megállapodás a korábbiaknál kötöttebb tervezési folyamat eredménye.
A tervezés a forrás-vezérelt tervezési megközelítést alkalmazta, mely szerint a legfontosabb
tervezési területekre előre meghatározott forráskereteket kellett tartalommal megtölteni. Ezt a
módszertant erősítette az uniós szinten elfogadott tizenegy tematikus célkitűzés és a hazai tervezői
szemlélet eredményeként a területi és ágazati fejlesztési kompetenciák lehatárolása is.
A forrásallokáció legfontosabb célja és a tervezés vezérelve a gazdaságfejlesztésre fordított
fejlesztési források mintegy 60%-os arányának biztosítása volt, amelyet az elsődlegesen
gazdaságfejlesztést támogató operatív programok (GINOP, TOP, VEKOP) keretei együttesen
adnak.
A Partnerségi Megállapodás területpolitikai szempontrendszere nagymértékben illeszkedik az
OFTK által megfogalmazottakhoz. Kiemelten jelenik meg a decentralizáció érvényesítése, elsősorban
a regionális operatív programokat felváltó TOP, kisebb mértékben a VEKOP keretében. A megyei
önkormányzatok és a megyei jogú városok előre meghatározott indikatív forráskeretekre készítették
el integrált területi programjaikat. A területfejlesztés legerősebben a gazdaságfejlesztést és a
foglalkoztatást szolgálja.
A Partnerségi Megállapodás az országos jelentőségű területi fejlesztéseket a legmeghatározóbb
ágazati szereplők felelősségébe utalja. A nagyvárosi növekedési zónák innováció-orientált
gazdaságfejlesztése a GINOP, a leghátrányosabb helyzetű járások és a szabad vállalkozási zónák
foglalkozatást és társadalmi felzárkózást szolgáló fejlesztése a GINOP és az EFOP részeként jelenik
meg.
A Balaton térségben kiemelt cél a gazdaságfejlesztés, a gazdasági diverzifikáció és a turizmus
megújítása.
A Partnerségi Megállapodás rögzíti, hogy Magyarországon mind a vidékfejlesztési, mind a kohéziós
politikai források felhasználása során alkalmazható eszköz az ún. közösségvezérelt helyi fejlesztés
(másnéven CLLD). Az eszközt a vidékfejlesztés korábban is alkalmazta Magyarországon a LEADER
Program keretében. Lényege, hogy a civil, az üzleti és a közszféra együttműködésével kialakuló
közösségek, helyi akció csoportok helyi fejlesztési stratégiákat készítenek, melyek megvalósításához
finanszírozást kaphatnak. Kísérleti jelleggel a Strukturális Alapok is finanszírozhatják az eszközt a
2014-2020 közötti időszakban a városi közösségek saját fejlesztéseinek megvalósítása érdekében.
A tervdokumentum új horizontális elvként vezeti be a hazai fejlesztések nemzetközi kapcsolatainak és
beágyazottságának erősítését. Ezzel hangsúlyt kapnak az európai, közép-európai, Duna régió
térségét érintő, határ menti és Kárpát-medencei térkapcsolatok. A Partnerségi Megállapodás az
európai makroregionális kooperációk kapcsán kiemeli a nemzetiségi kapcsolatok és a határon túli
magyarsággal való fejlesztési együttműködések jelentőségét.
Kiegészítő horizontális elvként a területi kohézió fogalma a 2014-2020 közötti időszakban is
megjelenik a hazai támogatáspolitikai keretdokumentumokban (az uniós előírás az esélyegyenlőség és
a környezeti fenntarthatóság horizontális szempontját rögzíti).
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Az operatív programok területfejlesztési kapcsolódásai
A két területi operatív program, a TOP és a VEKOP mellett további operatív programok is figyelembe
veszik a területi, területfejlesztési szempontokat egyes intézkedéseikben.
A GINOP a kutatás-fejlesztési és innováció források felhasználásával hozzá kíván járulni az eltérő
fejlettségű régiók, megyék közötti innovációs különbségek csökkentéséhez és a gazdaságfejlesztési övezetek (növekedési zónák) megerősítéséhez. A nagyvárosi növekedési zónák emellett a
magas hozzáadott értékű termelés bővítését célzó vállalkozásfejlesztés színterei lesznek.
A Balaton térség támogatása és a turizmus hálózatos fejlesztései lehetőséget biztosítanak az érintett
területek gazdasági megerősítésére.
A GINOP egyik fontos küldetése – a Partnerségi Megállapodásban rögzítetteknek megfelelően –, hogy
hozzájáruljon a térségek fejlettségi különbségének, a területi leszakadási folyamatok és a
hátrányos helyzet csökkentéséhez, ezért forrásokat biztosít a fejlesztendő térségek (járások és
települések) központilag koordinált fejlesztéseihez is. Az operatív program a gazdaságfejlesztési és a
foglalkoztatási alapokat nyújtja e térségek EFOP által támogatott társadalmi felzárkózási
beavatkozásainak sikeréhez. A támogatásnyújtás szempontjából a fejlesztendő településeket magukba
foglaló szabad vállalkozási zónák jelentik a fő fókuszpontot. A szabad vállalkozási zónákban a kisés középvállalkozások vissza nem térítendő támogatást vehetnek igénybe és fejlesztéseik szakmai
támogatást is kapnak. A beavatkozások célja a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatatási
lehetőségeinek javítása.
Az EFOP egyes, felzárkóztatást támogató fejlesztési területei szorosan kapcsolódnak a GINOP
tervezett beavatkozásaihoz. Az operatív program kiemelt céljaként a társadalmi felzárkózást célzó
támogatásokat térségi integrált program keretében a szabad vállalkozási zónák településeire és a
fejlesztendő járásokra koncentrálja. Az integrált program EFOP kapcsolódású kiemelt elemei között a
társadalmi felzárkózás, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, egészségügyi
szűrőprogramok, egészségügyi és szociális alapellátás fejlesztése.
E térségi integrált program vidékfejlesztéshez köthető beavatkozásai a VP-ből kaphatnak támogatást a
2014-2020 közötti időszakban. Az operatív program szerint a vidéki térségek és közösségek területileg
kiegyensúlyozott fejlesztése szempontjából kulcsfontosságúak a helyi közösség részvételével
megvalósuló fejlesztési programok. A CLLD (korábban LEADER) alulról építkező rendszere a
vidéki kihívások alapos feltárását és a helyi erőforrások széles körű hasznosítását teszi lehetővé. Az
eszköz alkalmazásával megvalósíthatóak a közösségi tervezés alapján kimunkált, a helyi
sajátosságokhoz leginkább illeszkedő beavatkozások. A helyi gazdaság és társadalom erősítése
érdekében a helyi fejlesztési stratégiák alapján lehetőség nyílik a mezőgazdaságon kívüli mikro- és
kisvállalkozások munkahelymegtartó és önfoglalkoztatást segítő fejlesztéseinek megvalósítására. A
TOP a város-vidék kapcsolatok erősítése érdekében lehetővé teszi a városok és vidéki térségek
közötti termelési, értékesítési, szolgáltatási kapcsolatok támogatását.
A vidéki társadalom szükségleteit a CLLD a TOP és EFOP beavatkozásaihoz kapcsolódva képes
kezelni. A fejlesztendő járások és települések jelentős része ezer főnél kisebb népességszámú
település, ezért a VP és az EFOP források összehangolt felhasználása hozzájárulhat az apró- és
kisfalvakban élők helyzetének javításához. Az aprófalvas térségek fennmaradását segíti az
„Innovatív aprófalu” kísérleti művelet, amelynek keretében többek között a fiatalok aprófalvakban
történő letelepedésére irányuló komplex fejlesztések támogathatók.
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program beavatkozásának célcsoportját az alacsony
jövedelemmel rendelkező gyermekes családok, a közterületen élők, a szociálisan rászoruló
megváltozott munkaképességűek és a rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek alkotják. A
célcsoport jelentős része a fejlesztendő térségben él, így az operatív program a társadalmi kohézió
erősítése mellett hozzájárul a területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez is.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) fő célja a gazdasági,
környezeti és területi szempontból egyaránt fenntartható fejlődés elősegítése, amely során a
Magyarország térségei közötti fejlettségbeli különbségeknek mérséklődnie kell. A KEHOP fejlesztési
igényeinek többsége földrajzilag pontszerűen jelentkeznek, így az operatív program területi fókusza
208

gyenge, de egyes beavatkozások hozzájárulnak mind a fejlettebb, mind a felzárkóztatásra szoruló
térségek fejlődéséhez.
Az Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív Program (IKOP) a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúrafejlesztési Stratégiára épül, mely az országos területi tervdokumentumokkal összhangban készült. Az
IKOP fejlesztési területei a nemzetközi, regionális és városi-elővárosi szempontok integrálásával
kerültek kialakításra.
Az operatív programok a tervezés során figyelembe vették a Duna Regionális Stratégia releváns
elemeit.
2.6.3.

Területi operatív programok tervezése

A 2014-2020 közötti uniós programozási időszakban a hat kevésbé fejlett régió területén a TOP, a
fejlettebb Közép-magyarországi régió területén a VEKOP váltotta a 2007-2013 időszak regionális
operatív programjait. A két operatív program tervezési felelősségét az 1600/2012. (XII. 17.) Korm.
határozat utalta a nemzetgazdasági tárcához. A tervezés során a területi szereplők – a megyei
önkormányzatok, a megyei jogú városok önkormányzatai és a fővárosi önkormányzat – javaslataikkal
kulcsszerepet játszottak és a végrehajtás folyamatában is közreműködnek.
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
A 2014-2020 közötti uniós programozási időszak területi operatív programjai közül nagyobb
jelentőséggel a TOP bír, mivel összesen több mint 1200 milliárd forintnyi forráskerettel rendelkezik,
és támogatási területe a fejlettebb Közép-magyarországi régión kívüli összes megyére kiterjed. A
TOP az Európai Bizottság 2015. február 12-i elfogadó határozatával vált véglegessé.
A Partnerségi Megállapodás három alapelvet rögzít a térségi decentralizált fejlesztésekre: a TOP
fejlesztések kedvezményezettjei döntően az önkormányzatok, elsősorban térségi és helyi jelentőségű
fejlesztéseket finanszíroz és a fejlesztések térségi integrációját támogatja. Az operatív program kiemelt
feladata, hogy biztosítsa a forrásokat az eltérő területi igényekhez és a térségek belső erőforrásait
figyelembevevő fejlesztésekhez.
Az OFTK és a Partnerségi Megállapodás elvei között egyaránt szereplő decentralizációs
törekvéseknek megfelelően a program a 2014–2020 közötti programozási időszakban a TOP
tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei
önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források
megoszlásáról szóló 1702/2014. Korm. határozat szerint indikatív tervezési forráskereteket biztosít
a megyei önkormányzatok és a megyei jogú városok számára. A TOP öt prioritástengelye a
megyék számára, a 6. prioritástengely a megyei jogú városok számára biztosít integrált fejlesztési
lehetőségeket.
A fenti kormányhatározat, illetve a 2014-2020 programozási időszakra bevezetett Területi
Kiválasztási Rendszer eljárásrend biztosítja a helyi és területi igények szerinti, elsődlegesen
gazdaságfejlesztési fókuszú fejlesztések végrehajtását. Az eljárásrend során a megyei önkormányzatok
a megyei területfejlesztési programban, a megyei jogú városok önkormányzatai az integrált
városfejlesztési stratégiájukban megfogalmazott fejlesztési elképzeléseik alapján készítik el a
TOP tartalomhoz kapcsolódó integrált területi programjaikat.
A TOP elsődleges célja a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatás növelése, a
munkavállaló lakosság helyben boldogulásának támogatása. A program valamennyi prioritása,
intézkedése közvetlenül vagy közvetetten hozzájárul ehhez a célkitűzéshez többek között üzleti
infrastruktúrát érintő, helyi gazdasági, turisztikai, óvodai, illetve bölcsődei, közösségi közlekedési,
intermodális, önkormányzati energiahatékonysági, szociális város-rehabilitációs, alapszintű
egészségügyi és szociális, helyi és térségi foglalkoztatási fejlesztésekkel.
Az operatív program legfontosabb területpolitikai célja a területi kohézió erősítése az egyes
térségek összekapcsolásával, a centrum-periféria viszonyrendszerből adódó kihívások csökkentésével.
A TOP alapvetően városi fókuszú operatív program, de számos beavatkozása hozzájárul a
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város-vidék kapcsolatok erősítéséhez is. A városfejlesztéshez kapcsolódik a CLLD eszköz
alkalmazása. Az ERFA és az ESZA együttes alkalmazásával megvalósulhat a városi közösségek
erősítése a közösségi és kulturális szolgáltatások minőségének javításával a 10 ezer főnél népesebb
városokban. E városokban a helyi közösség bevonására építő, a társadalmi aktivitást, kulturális és
közösségi tevékenységeket és a helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó programokat lehet támogatni a
helyi fejlesztési stratégiára építve.
A térségi foglalkoztatás bővítését támogató helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) a
több operatív programból megvalósuló, a területi leszakadási folyamatok és a hátrányos helyzet
csökkentéséhez hozzájáruló térségi integrált program részét képezik.
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
A 2014-2020 közötti programozási időszakban a Közép-magyarországi régió – a magyarországi
régiók közül egyedüliként – a fejlettebb régiók kategóriájába került besorolásra. Ennek
következtében a régió európai uniós fejlesztési forrásai a korábbi időszakokhoz képest jelentősen
csökkentek, és a VEKOP tervezését és végrehajtását számos kötöttség terheli a közösségi előírásoknak
megfelelően. Mivel a Közép-magyarországi régiót két eltérő fejlettségű közigazgatási egység
(Budapest és Pest megye) alkotja, a VEKOP forrásainak a fejlett fővárosi térség kihívásai mellett
Pest megye budapesti agglomeráción kívül eső, fejletlenebb térségeinek nehézségeit is kezelnie
kell. A VEKOP az Európai Bizottság 2015. február 12-i elfogadó határozatával vált véglegessé.
A VEKOP azon három operatív program (VEKOP, GINOP, TOP) egyike, amelyeknek elsődleges
küldetése a gazdaságfejlesztés és hozzájárul a 2014-2020 közötti időszakban a Magyarország számára
biztosított uniós fejlesztési források 60%-os gazdaságfejlesztési arányához. Ennek megfelelően a
VEKOP fő küldetése, hogy támogassa a Közép-magyarországi régió fejlődését, gazdasági
versenyképességének további növekedését, valamint a régión belüli fejlettségbeli különbségek
csökkentését.
A VEKOP 287,58 Mrd Ft forráskeretének jelentős része a kevésbé fejlett régiókra vonatkozó ágazati
operatív programok fejlesztéseinek a Közép-magyarországi régió területére vetített intézkedései,
úgynevezett „tükörprogramok” formájában, pályázati kiírások útján lesznek elérhetők. Az ágazati
operatív programok forrásai ugyanis nem használhatók fel a fejlettebb régiók kategóriájába tartozó
Közép-magyarországi régióban. Ez alól kivételt csak a KEHOP és az IKOP országos szinten
elosztható, Kohéziós Alapból juttatandó forrásai képeznek.
Az operatív program részben finanszíroz olyan fejlesztéseket is, amelyek alapvetően ágazati operatív
programokban kaptak helyet, de egész országra kiterjedő hatásuk a Közép-magyarországi régió
területén is jelentkezik. Ezekben az esetekben az a VEKOP feladata, hogy olyan arányban járuljon
hozzá forrásaival ezekhez az országos fejlesztésekhez, amilyen arányban a Közép-magyarországi
régió fog részesülni azok pozitív hatásaiból.
Fentiekből következik, hogy a VEKOP esetében a területi szereplők decentralizált fejlesztései kissé
háttérbe szorultak, de az operatív program az ágazati szempontok mellett figyelembe veszi a
területi igényeket is. Ez azt jelenti, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának, a Pest Megyei
Önkormányzatnak és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ITP kialakításával lehetősége nyílt
indikatív tervezési forrásokra beruházásokat javasolni.
A területi szereplők számára rendelkezésre álló indikatív tervezési keretről a 2014–2020 közötti
programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezésének egyes
szempontjairól, valamint az operatív program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt forrásainak
megoszlásáról szóló 1707/2014. (XII. 3.) Kormányhatározat rendelkezik. A kormányhatározat alapján
Pest megye 5,04%, Budapest 7,61%, Érd 0,28%, az ágazati fejlesztések pedig 87,07% forrással
részesülnek a 2014-2020 közötti időszakban. Ennek megfelelően Pest megye 14,5 milliárd, Budapest
21,9 milliárd, Érd 0,8 milliárd forint indikatív forráskerettel tervezhette meg beruházásait.
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A Közép-magyarországi régió területi szereplői számára a VEKOP-tartalomból ugyanazok a típusú
fejlesztések (üzleti infrastruktúra fejlesztése, gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése,
bölcsődék, családi napközik, óvodák kapacitásbővítő fejlesztése, szociális település rehabilitáció)
kerültek meghatározásra, amelyek a TOP célterületének megyei és megyei jogú városi
önkormányzatai számára is rendelkezésre állnak.
2.6.4.

Európai Területi Együttműködés programjainak tervezése

Az ETE 2007 óta az EU regionális politikájának egyik fő célkitűzését képezi. A 2014–2020 közötti
időszak kohéziós politikájában is megmaradt ez a célkitűzés, amelynek célja, hogy elősegítse az Unió
területének erőteljesebb integrációját, harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődését tagállamok és
nem uniós országok különböző régiói közötti együttműködések támogatásával. E programok fő
jellegzetessége, hogy a programok készítése, valamint végrehajtása során a döntéseket az érintett
partnerországokból álló bizottságok hozzák: a tervezés során a programozási bizottság, majd a
végrehajtási fázisban a monitoring bizottság. A döntések mindig nemzetközi környezetben születnek,
és minden esetben több partnerország kompromisszumára épülnek.
A 2014–2020-as időszak vonatkozásában a tagállami forráskeretek (Partnerségi Megállapodás)
tervezése során a korábbinál erőteljesebb összhangot kellett kialakítani az európai területi
együttműködési programokkal, kitérve a végrehajtási keretekre is. A fejlesztéspolitikai
szinergiák elérése érdekében a Partnerségi Megállapodás rögzíti a területi együttműködésekkel
kapcsolatos hazai prioritásokat, valamint a nemzeti és az európai területi együttműködési programok
összhangjának elvét, a végrehajtás nemzeti és regionális szintű koordinációs mechanizmusait,
valamint ezek prioritásterületeit.
Az ETE célkitűzés keretében határon átnyúló, transznacionális és – alapvetően tapasztalatcserét
szolgáló – interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki az egyes programokban
résztvevő országok. A 2014-2020-as időszakban Magyarország hét határon átnyúló, két
transznacionális (Duna Transznacionális Program és Interreg CENTRAL EUROPE 2020
Transznacionális Együttműködési Program), valamint négy interregionális (ESPON 2020,
INTERREG EUROPE, INTERACT III és URBACT III) együttműködési programban vesz részt. A
programok tervezése 2012-ben kezdődött és azok Európai Bizottság által 2014-2015 folyamán történt
elfogadásáig tartott. A határon átnyúló együttműködési programok tervezésében való magyar
részvételért előbb az NFM, majd a Miniszterelnökség; a transznacionális, valamint az ESPON 2020,
INTERREG EUROPE és INTERACT III programok esetében az NGM, az URBACT III program
esetében előbb a Belügyminisztérium, majd a Miniszterelnökség volt felelős.193
Az elkészült programok számottevő forrást nyújtanak a magyar partnerek fejlesztéseihez: a határon
átnyúló programok az adott határszakasz megyéinek, míg a transznacionális és interregionális
programok az ország teljes területén biztosítanak forrásokat.
Együttműködési
program neve

AusztriaMagyarország
Határon Átnyúló
Együttműködési
Program

Tervezésért
felelős
minisztérium

ME
(2013-ig
NFM)

Forrás
(EU)
(millió
euró)

Elfogadás

Határ menti programok
A Magyar Kormány
elfogadta: 1683/2014 (XI.
26.) Korm.határozat. Az
78,8
Európai Bizottság
elfogadta: 2015. 06. 30.

193

Forrás
(EU+hazai
társfinanszírozás)
(millió euró)

Finanszírozó
alap

95,9

ERFA

Az ETE programok tervezésével kapcsolatos feladatokat és kormányzati felelősségi rendet a 1034/2013.(II.
1.) számú Korm. határozat rögzítette.
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Együttműködési
program neve

Tervezésért
felelős
minisztérium

Elfogadás

Forrás
(EU)
(millió
euró)

Forrás
(EU+hazai
társfinanszírozás)
(millió euró)

Finanszírozó
alap

SzlovákiaMagyarország
Határon Átnyúló
Együttműködési
Program

ME
(2013-ig
NFM)

A Magyar Kormány
elfogadta: 1618/2014.
(XI. 4.) Korm. határozat.
Az Európai Bizottság
elfogadta: 2015. 09. 30.

155,8

183,3

ERFA

RomániaMagyarország
Határon Átnyúló
Együttműködési
Program

ME
(2013-ig
NFM)

A Magyar Kormány
elfogadta: 1304/2015. (V.
14.) Korm. határozat. Az
Európai Bizottság
elfogadta: 2015. 12. 09.

189,14

231,9

ERFA

MagyarországHorvátország
Határon Átnyúló
Együttműködési
Program

ME
(2013-ig
NFM)

A Magyar Kormány
elfogadta: 1091/2015.
(III. 5.) Korm. határozat.
Az Európai Bizottság
elfogadta: 2015. 09. 07.

60,8

73,9

ERFA

SzlovéniaMagyarország
Határon Átnyúló
Együttműködési
Program

ME
(2013-ig
NFM)

A Magyar Kormány
elfogadta: 1178/2015.
(III. 25.) Korm. határozat.
Az Európai Bizottság
elfogadta: 2015. 09. 18.

14,8

18,8

ERFA

MagyarországSzerbia Határon
Átnyúló
Együttműködési
Program (IPA)

ME
(2013-ig
NFM)

A Magyar Kormány
elfogadta: 1269/2015.
(IV.30.) Korm. határozat.
Az Európai Bizottság
elfogadta: 2015. 12. 15.

65,1

76,6

IPA

MagyarországSzlovákiaRománia-Ukrajna
Határon Átnyúló
Együttműködési
Program (ENI)

ME
(2013-ig
NFM)

A Magyar Kormány
elfogadta: 1930/2015.
(XII. 12.) Korm.
határozat. Az Európai
Bizottság elfogadta:
2015. 12. 17.

73,9

81,3

Interreg
CENTRAL
EUROPE 2020
transznacionális
együttműködési
program

NGM

Duna
Transznacionális
Program

NGM

ESPON 2020
interregionális
együttműködési
program

NGM

INTERREG
EUROPE

NGM

Transznacionális programok
A Magyar Kormány
elfogadta: 1369/2014.
(VII. 3.) Korm. határozat.
246,5
Az Európai Bizottság
elfogadta: 2014. 12. 16.
A Magyar Kormány
elfogadta: 1764/2014.
(XII. 18.) Korm.
határozat. Az Európai
Bizottság elfogadta:
2015.08.20.

222,1

Interregionális programok
A Magyar Kormány
elfogadta: 1369/2014.
(VII. 3.) Korm. határozat.
38,89
Az Európai Bizottság
elfogadta: 2015.02.12.
A Magyar Kormány
elfogadta: 1397/2014.
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359,3

ENI

298,9

ERFA

263

ERFA és
IPA

45,76

ERFA

426,31

ERFA

Együttműködési
program neve

Tervezésért
felelős
minisztérium

interregionális
együttműködési
program

Forrás
(EU)
(millió
euró)

Forrás
(EU+hazai
társfinanszírozás)
(millió euró)

Finanszírozó
alap

A Magyar Kormány
elfogadta: 1028/2015. (I.
30.) Korm. határozat. Az
Európai Bizottság
elfogadta: 2015. 08. 13.

39,3

46,3

ERFA

A Magyar Kormány
elfogadta: 1370/2014.
(VII. 3.) Korm. határozat.
Az Európai Bizottság
elfogadta: 2015.02.12.

74,3

96,3

ERFA

Elfogadás

(VII. 18.) Korm.
határozat. Az Európai
Bizottság elfogadta:
2015. 06. 11.

INTERACT III
interregionális
együttműködési
program

NGM

URBACT III
interregionális
együttműködési
program

ME
(2014-ig
BM)

10. táblázat: A 2014-2020 között magyar részvétellel megvalósuló európai területi együttműködési
programok
A magyar kormány a határ menti programok tervezésének megkezdése előtt felmérte és meghatározta,
melyek azok a fejlesztési területek, amelyeket a határ-térségek esetében kulcsfontosságúnak tekint: a
gazdaságfejlesztés (különös tekintettel a KKV fejlesztésre és K+F és innovációs [K+F+I]
fejlesztésekre), a foglalkoztatás elősegítése, a hiányzó közlekedési kapcsolatok felszámolása, a
környezetvédelem és az energiahatékonyság, valamint az intézményfejlesztés. A határon átnyúló
közvetlen hatás biztosítása érdekében a projektekbe a határ menti terület mindkét oldaláról egyaránt
be kell vonni partnereket; a fejlesztéseknek is a határ mindkét oldalán történő finanszírozással kell
megvalósulniuk; a projekt eredményeinek pedig bizonyítható, érzékelhető hatással kell bírniuk
mindkét oldalon.
Az Ausztria – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program prioritásait az uniós
tematikus célkitűzésekkel összhangban a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása, a
környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, azon belül a természeti
és kulturális örökség védelme, fenntartása és fejlesztése, a fenntartható közlekedés előmozdítása és az
intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás képezi. (Emellett mindegyik határon átnyúló
program Technikai Segítségnyújtás prioritással is rendelkezik).
A Szlovákia – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program prioritásai a természet
és kultúra, a határon átnyúló mobilitás javítása, a fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása
és a munkavállalói mobilitás támogatása, a hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának
növelése és eredményes közigazgatás kialakítása.
A Románia – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program prioritásait a közös
értékek és erőforrások védelme és hatékony hasznosítása, azon belül a természeti és kulturális örökség
védelme, fenntartása, fejlesztése, továbbá a fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok
megszüntetése, a foglalkoztatás javítása és a munkavállalói mobilitás ösztönzése, az egészségügyi
szolgáltatások fejlesztése és a kockázatkezelés és természeti katasztrófák elleni védekezés, az
intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködések támogatása képezi.
A Szlovénia – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program prioritásait a vonzó
régió megteremtése, ezen belül a természeti és kulturális örökség védelme, fenntartása, fejlesztése,
valamint az együttműködő régió adja.
A Magyarország – Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program prioritásai a KKV-k
versenyképességének fokozása, a természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása, az
együttműködés (intézményi kapacitások bővítése és hatékony közigazgatás), az oktatás (az oktatásba
és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás).
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A Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program prioritásait a határon
átnyúló vízgazdálkodás és kockázatkezelési rendszerek fejlesztése, a határon átnyúló közlekedési
kapacitáshiányok csökkentése, a turizmus fejlesztése és kulturális örökségvédelmi együttműködés, a
KKV-k gazdasági versenyképességének javítása innováció-orientált fejlesztésekkel jelentik.
A Magyarország – Románia – Szlovákia – Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési
Program prioritásai a helyi kultúra és történelmi örökség védelme (a turisztikai hasznosítás kiemelt
fókuszával), a környezetvédelem, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és katasztrófavédelem, a
határrégió átjárhatóságának fejlesztése, közlekedési és kommunikációs hálózatok és rendszerek
fejlesztése és a közös biztonsági és védelmi kihívások képezik.
A transznacionális együttműködési programok lényege, hogy az egy területi egységként
értelmezhető, több országra kiterjedő térségek intézményei közösen keressenek megoldásokat az őket
érintő problémákra. Ezek a programok olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek esetében a közös
munka hatékonyabb megoldást nyújt ahhoz képest, mintha az adott ügyet a programban résztvevő
partnerek külön-külön, nemzeti szinten kívánnák megoldani.
A transznacionális programok esetében előírás, hogy az egyes együttműködési projektekben
legalább 3 partner a programtér legalább 3 országából – melyek közül legalább egy EU tagállam –
kell, hogy részt vegyen. A projektek átlagos partnerszáma 8-10 partner 5-6 országból. Minthogy a
projektek célja a megoldások közös keresése, de nem annak megvalósítása, a projektek leginkább
tervezési, kutatási, szakmai együttműködési jellegűek, melyek indokolt esetben kisebb kivitelezési
elemeket is magukban foglalhatnak.
A 2007-2013-as időszakban a Duna régió országai a valamivel nagyobb területet magában foglaló
Délkelet-Európai Programban (South-East Europe, SEE) működhettek együtt. A SEE Program a
2014-2020 három utódprogram keretében folytatódik (Duna Transznacionális Program, Adria-Jón
Program, Balkán-Mediterrán Program), ezekből Magyarország a Duna Transznacionális Programban
vesz részt. A Duna Transznacionális Program tizennégy ország (Ausztria, Csehország, Szlovákia,
Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Moldávia,
Szerbia, Montenegró, valamint nem teljes területtel Németország és Ukrajna) területére terjed ki. A
program 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 Duna Transznacionális
Program támogatja az Európai Unió Duna Régió Stratégia végrehajtását és koordinációját is. A
program Irányító Hatósága és Közös Titkársága az NGM-ben került felállításra.
Az INTERREG CENTRAL EUROPE program kilenc EU tagország (Lengyelország, Ausztria,
Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, valamint nem teljes területtel
Németország194 és Olaszország195) területére terjed ki. A program keretében az alábbi prioritások
mentén nyílik lehetőség együttműködési projektek kidolgozására: innovációs együttműködés KözépEurópa 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 KözépEurópa jobb csatlakozásai érdekében.
Az elsősorban tapasztalatcserét szolgáló európai területi együttműködések közé tartozó
interregionális együttműködési programok az Európai Unió 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

194

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen
195
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano/Bozen,
Provincia Autonoma Trento, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Veneto
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III. Ezek a programok rendre a 2007–2013 közötti időszakban működő INTERREG IVC, INTERACT
II, ESPON 2013 és URBACT II programok folytatásai.
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).
Az INTERACT III Program a hatékony irányítást és végrehajtást támogatja, alapvető célja, hogy
elősegítse az Európai Területi Együttműködési 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.
Az ESPON 2020 (Európai Megfigyelő Hálózat a Területi Fejlődésért és Kohézióért) program 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 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 tartalmi fejlesztése, a fenntartható városi politikák végrehajtásának
segítése, a fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó tudás- és tapasztalatok megosztása.
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2.7.

Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer

A TeIR szabályozása és működtetése
ATeIR a Tftv. alapján létrehozott elektronikus információs rendszer. Tartalmát és működését a
területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszer működését és a kötelező
adatközlés szabályait rögzítő 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet szabályozza.
A TeIR információs szakrendszert az 1998. évi kialakításától kezdve a területfejlesztési szakpolitika
működteti, az üzemeltetési feladatokat szakmai háttérintézménybe (2011-ig VÁTI Nonprofit Kft.,
2012-től Lechner Nonprofit Kft.) szervezve. A Tftv. értelmében a területfejlesztés stratégiai
tervezéséért felelős, jelenleg a nemzetgazdasági miniszter „gondoskodik a területfejlesztéssel
kapcsolatos információs rendszerről, az adatszolgáltatás rendjéről." A TeIR a területfejlesztési
szakterület által kifejlesztett és fenntartott, finanszírozott és működtetett információs rendszer,
amelynek működése elsősorban a területfejlesztési, kisebb részben a területrendezési feladatok
ellátásához kötődik. A TeIR alapját a KSH és egyéb szakmai szervezetek (Magyar Államkincstár,
NAV, EMIR, Magyar Közút Nonprofit Kft. stb.) által átadott adatok (jelenleg több mint 20 millió
adat) területi szintű integrálása képezi. A TeIR lényegében két egymásra épülő, nélkülözhetetlen
szolgáltatást nyújt az igénybe vevőknek (minisztériumok, megyei önkormányzatok, térségi fejlesztési
tanácsok, települési önkormányzatok, stb.): adataiból egyrészt a területi (országos, megyei, járási,
települési) gazdasági-társadalmi folyamatokat feltáró elemzések, értékelések készíthetők, másrészt
ezekre építve a rendszer kulcsfontosságú az országos és területi (megyei, járási, fejlesztési térségi,
települési) fejlesztési tervdokumentumok szakszerű kidolgozásához. A TeIR létrehozásakor az egyik
fő cél volt az állami hatóságok, elsősorban a területfejlesztéssel és területrendezéssel foglalkozó
szervek, számára egy döntéstámogató információs rendszer kialakítása. A TeIR széles spektrumú,
elsősorban területfejlesztési és területrendezési vonatkozású adathalmazt fed le, így az állam által
gyűjtött területi adatokat egy helyen, egységes felületen teszi elérhetővé. A TeIR által nyújtott adatok
és szolgáltatások (például tervdokumentációk nyilvántartása) hatékonyan támogatják a
területfejlesztési szakfeladatok ellátását, ideértve az igazgatási és koordinációs, az elemzésitervezési és kutatási, valamint a döntés-előkészítési és hatáselemzési tevékenységet is.
A TeIR funkciói és szolgáltatásai
A TeIR szolgáltatásai az Interneten keresztül érhetőek el (https://www.teir.hu/). A rendszer két
szakrendszerrel működik, a TeIR (pl. interaktív elemző, támogatási alrendszer) és a TÉRPORT (pl.
területi és települési helyzetképek) szakrendszerekkel. Jelenleg közel 8000 regisztrált felhasználója
van, köztük kormányzati szervek, felsőoktatási intézmények, települési önkormányzatok. Emellett
100 000 fő feletti a regisztrációhoz nem kötött szolgáltatásokat igénybe vevők száma. A rendszernek
az alábbi regisztrációhoz kötött, valamint regisztráció nélkül elérhető alkalmazásai vannak:
Regisztrációhoz kötött alkalmazások
Interaktív elemző / Új interaktív elemző
Települési adatgyűjtő
Területfejlesztési Megfigyelő és Értékelő
Rendszer (T-MER)
Szociális Ágazati Információs Rendszer
ITS tervezést támogató alkalmazás
Térségi terület-felhasználási engedélyek
nyilvántartása

Nyilvános alkalmazások
Térinformatikai alkalmazások- térképi adatbázisok
Szabadszöveges metaadatkereső
Idősoros elemző
Tematikus térképek
Helyzet-Tér-Kép
Országos fejlesztési tervezést támogató információs rendszer
OKIR - TeIR
Országos rendezési tervkataszter
IVS tervezését támogató alkalmazás
Intézmények illetékessége
LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató
alkalmazás

11. táblázat: TeIR alkalmazások
(Forrás: www.teir.hu)
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A TeIR funkciói a kormányzati területfejlesztési szakpolitikai feladatok ellátása kapcsán:
˗

Területi statisztikai és nem statisztikai adatokat szolgáltat a területi elemzésekhez,
értékelésekhez, kiemelten a területi folyamatok alakulásáról és a területfejlesztési politika,
valamint a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól szóló, négyévente elkészített
országgyűlési beszámolóhoz, az éves területi jelentésekhez, egyéb eseti területi elemzésekhez,
regionális programok értékeléséhez.

˗

Biztosítja a területfejlesztési elemzés, értékelés, monitoring módszertanát képező T-MER
információs és területi statisztikai adat hátterét, azzal összefüggésben a kedvezményezett
járások besorolásához kapcsolódóan kialakításra kerülő dinamikus mutatórendszer
információs és adathátterét, egyéb területi besorolások adathátterét.

˗

A kormányzati vezetők, döntéshozók számára információt szolgáltat egyes térségek, városok
társadalmi, gazdasági folyamatairól, fejlesztéseikről, területfejlesztési terveikben szereplő
céljaikról-

˗

Területi statisztikai adatokat szolgáltat a kormányzati stratégiai és operatív tervezéshez, pl.
OFTK, TOP, VEKOP, szakpolitikai programok.

˗

Tervezést támogató funkciókat biztosít, a területfejlesztési és kapcsolódó fejlesztési tervek,
programok tervezéséhez, pl. országos és megyei fejlesztési tervezést támogató alkalmazás
(TETA), integrált városfejlesztési stratégiák tervezését támogató alkalmazás, Leader helyi
vidékfejlesztési stratégiák tervezését támogató szolgáltatás (a Miniszterelnökség agrárvidékfejlesztési szakpolitikájához kapcsolódik).

o

Adatokat és térképi nyilvántartást biztosít területi relevanciával bíró egyéb szakpolitikai
feladatok ellátásához, például: települési szegregátumok lehatárolása és nyilvántartása,
adatszolgáltatás a települési önkormányzatok számára (az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI) társadalmi felzárkózási szakpolitikájához kapcsolódik); határon átnyúló,
interregionális, transznacionális együttműködési programok program téri lehatárolása és
forrásfelhasználásának nyilvántartása, adatszolgáltatás a megyei önkormányzatok számára
(Duna Transznacionális Program, stb.).

A TeIR felhasználói paraméterei
A TeIR regisztráció lehet térítésmentes és térítéses, de a felhasználók azonosítása minden esetben
felhasználónév és jelszó megadásával a Központi Elektronikus Szolgáltatási Rendszer Ügyfélkapu
szolgáltatásán keresztül történik. Teljes körű térítésmentes hozzáférésre jogosultak a TeIR
kormányrendeletben részletesen meghatározott szervezetek. A rendszer főbb felhasználói ennek
megfelelően a minisztériumok, országos hatáskörű szervek, megyei, és különösen a települési
önkormányzatok, továbbá a területi kutatásokat folytató intézetek, felsőoktatási intézmények
munkatársai. A középiskolai és felsőoktatási képzésben részt vevők korlátozott adattartalmú, a
társadalmi szervezetek korlátozott mértékű térítésmentes hozzáférésre jogosultak. A rendelet által
meghatározott szervezeti körbe nem tartozók, így gazdasági szervezetek számára költségtérítéses
hozzáférés biztosított. A nagyszámú önkormányzati felhasználó miatt, a TeIR felhasználói köre
gyakorlatilag az egész országot lefedi, a jellemzően aprófalvas térségek kivételével.
A TeIR alapműködését az éves működési támogatás biztosítja, a rendszer fejlesztésére,
korszerűsítésére azonban csak korlátozott mértékben ad lehetőséget. A TeIR fenti funkcióinak
korszerű módon történő, hatékony ellátásához szükséges a rendszer funkcionális és arculati
megújítása, továbbfejlesztése.
2.8.

Területi monitoring

Az OFTK-ban (2014-ig OTK-ban) rögzített országos és a meghatározott térségekre vonatkozó területi
célok, valamint a területi kohézió érvényesítésének, a területfejlesztési intézmény- és eszközrendszer
működésének, a fejlesztések területi megoszlásának és térségi hatásainak megfigyelésére, elemzésére
és értékelésére irányuló területi monitoring rendszerszintű kialakítása 2010-ben történt meg a
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37/2010. (II.26.) Korm. rendelet elfogadásával. Az új rendelet kijelölte az országos, a kiemelt térségi
és a megyei monitoring feladatokat, melyek adathátterét a TeIR, módszertani hátterét a T-MER
biztosítja. A területfejlesztési szakpolitika a rendelet megalkotását megelőzően is végzett területi
monitoring feladatokat, azonban a jogszabály egységes keretben rögzítette ennek szabályait.
A vizsgálati időszakban készült el a T-MER továbbfejlesztésének módszertani dokumentuma 2009ben. 2009-ben és 2010-ben éves jelentés készült a területi folyamatokról, valamint ezek alapján
Országos Területi Helyzetkép kiadványok jelentek meg. Az előző, a 2003-2007, illetve 2010-2011
közötti időszakot vizsgáló országgyűlési beszámoló a területi folyamatok alakulásáról és a
területfejlesztési politika és a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, az OTK
felülvizsgálatáról, valamint a magyar településhálózat helyzetéről szóló országgyűlési jelentés 2012ben készült el (megalapozó háttéranyaga 2009-ben).
A területi monitoring kiemelt feladatát képezte a támogatásértékelés. A hazai területfejlesztési
támogatási rendszer 1998-2006 közötti időszakot átfogó értékelése 2009-ben jelent meg, teljes körű
áttekintést adva a hazai területfejlesztési támogatásokról. Az uniós támogatások értékelésére is
kiterjedő területi kohéziós jelentés 2009-ben és 2011-ben, a Balaton-térség támogatásértékelése és
az ágazati programok hatásainak területi értékelése 2009-ben készült el. Emellett több kisebb,
speciális területi monitoring jellegű elemzés is készült egy-egy témakörre. A területfejlesztés négy
éves szakmai programja a klímaváltozás hatásainak mérséklésére című program ugyancsak
tartalmazott területi monitoring és értékelési feladatokat.
A területfejlesztési célú monitoring mellett a más fejlesztéspolitikai intézmények is végeznek területi
szempontú elemzéseket, értékeléseket a fejlesztéspolitika számára. Ennek keretében készült el
például Az EU-s támogatások területi kohézióra gyakorolt hatásainak értékelése és A fejlesztési
források szerepe a leszakadó térségek dinamizálásában című jelentések 2013-ban.
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3.

TÁMOGATÁSPOLITIKA, TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOKAT SZOLGÁLÓ
TÁMOGATÁSOK

3.1.

Átfogó területi kép a 2009-2014 között felhasznált támogatásokról

3.1.1.

Támogatások összesített adatai

A fejlesztéspolitikai beavatkozások eredményeként 2009-2014 között Magyarországon 8 180 Mrd
Ft fejlesztési célú támogatást fizettek ki hazai, uniós és egyéb nemzetközi forrásokból.196
Ugyanezen időszak alatt 11 040,6 Mrd Ft értékben kötöttek támogatási szerződést. Mindezen
felül további 2 116,3 Mrd Ft, döntő részben uniós, kisebb részben hazai forrásból származó
támogatást fizettek ki, főként a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódóan (területalapú és
kompenzációs támogatások stb.), amelyek önmagukban nem tekinthetők fejlesztési célú
támogatásnak, de hozzájárultak az ágazat fejlődéséhez.
A leszerződött támogatási összeg a hat év alatt éves átlagban 2 192,8 Mrd Ft volt, azaz évente a
támogatások nagyságrendileg a 2014. évi bruttó hazai össztermék 6,8 %-ának felelnek meg (a
kifizetett támogatásoknál ez 1 716 Mrd Ft, s a GDP 5,3 %-a).
A fejlesztési célú támogatások döntő többsége (a leszerződött támogatások 94,4%-a, a kifizetett
támogatások 92,4%-a) Európai Uniós forrásból származik.

103. ábra: A támogatások összvolumene (2009-2014)
Volumenében a leszerződött fejlesztési támogatásokból 10 421,1 milliárd Ft uniós és 619,5 milliárd Ft
hazai, a kifizetett támogatásokból pedig 7 561,8 milliárd Ft uniós és 618,2 milliárd Ft hazai forrás.
Uniós forrásból átlagosan jóval nagyobb projekteket támogattak, az egy projektre jutó kifizetés az
uniós finanszírozásnál 52,6 millió Ft, míg a hazai finanszírozásnál csak 2,6 millió Ft projektenként.

196

Az elemzésben figyelembe vett források: (1) Kohéziós politika forrásai (Európai Regionális Fejlesztési Alap,
Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap által finanszírozott operatív programok); (2) Agrár-vidékfejlesztési
források (Európai Mezőgazdasági Garancia Alap támogatásai, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és
Európai Halászati Alap által finanszírozott operatív programok, valamint agrár-vidékfejlesztési nemzeti
támogatások); (3) Határ menti, transznacionális és interregionális programok (Európai Területi Együttműködés)
keretében nyújtott támogatások; (4) Egyes közvetlen uniós források (LIFE program, Norvég Alap, Svájci Alap);
(5) Közvetlenül területfejlesztési célt szolgáló hazai előirányzatok (pl. területfejlesztési célelőirányzat); (6)
Területfejlesztési célokat közvetetten szolgáló hazai előirányzatok (pl. Tanyafejlesztési Program); (7) Egyéb
fejlesztési célú hazai támogatások.
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Az összes leszerződött és kifizetett támogatás területi eloszlása jelentős területi különbségeket
mutat. A legtöbb megítélt támogatás Budapestre és Pest megyébe (1088,8 illetve 684 Mrd Ft),
valamint a Dunától keletre található megyékbe jutott (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-NagykunSzolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, és Békés), miközben Nógrád
(142 Mrd Ft) és Heves (307,3 Mrd Ft), valamint a dunántúli megyék (különösen Tolna, Zala,
Komárom-Esztergom, Vas, Somogy, Baranya, Fejér, Veszprém) kisebb támogatási összeget kaptak
(jellemzően 150-400 Mrd Ft között).

104. ábra: Az összes leszerződött és kifizetett támogatás területi eloszlása (2009-2014)
Az uniós források területi eloszlásában megfigyelhető a területi kohézió elveinek érvényesülése,
miszerint az elmaradottabb térségek támogatottsága jelentősebb volt. Észak-Magyarország,
Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl az összes uniós forrás 60%-át kapta, miközben
népességaránya mindössze 48,9%, a GDP-ből való részesedése pedig alig 32%.
Fejlesztési célterületenként nagy különbségek vannak a hazai és az uniós források arányában.
Négy célterületen igazán jelentős a hazai források szerepe: (a) a közművelődés, kultúra, sport
területen; (b) a szociális ellátás, (c) az energetika; valamint (d) a foglalkoztatás növelése és
képzések területén.
Az egy főre jutó leszerződött támogatásokat tekintve megállapítható, hogy a fejlettebbnek tekinthető
megyék jellemzően inkább kevesebb, míg a kevésbé fejlettek nagyobb egy főre jutó támogatást
kaptak. Azaz a kohéziós politika a forrásallokáció tekintetében megyei szinten viszonylag
eredményes volt, ugyanakkor előfordulnak a fő tendenciától eltérő különbségek (például Zala megye
kedvezőtlenebb helyzete a Nyugat-dunántúli régióban). A kifizetett támogatások esetében hasonló
területi szerkezet rajzolódik ki, nincsenek jelentős különbségek a leszerződött és a kifizetett
támogatások között.
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105. ábra: Az egy főre jutó összes leszerződött és kifizetett támogatás területi különbségei (20092014)
Járási szinten vizsgálva természetesen nagyobb különbségek láthatóak az országban. Budapest
térségében messze az országos átlag alatti az egy főre jutó támogatás, s nemcsak a központi régióban,
hanem Komárom-Esztergom, Nógrád, Fejér és Tolna megye járásainak többségében is. A
legalacsonyabb egy főre jutó támogatás a Pest megyei járásokat jellemzi (Dunakeszi, Monori,
Vecsési, Budakeszi és Szentendrei).
3.1.2.

Fejlesztési célú támogatások területi szerkezete

A támogatások célterületei szerint jelentős strukturális különbségek rajzolódnak ki a megyék között.
A legmagasabb egy főre jutó értékkel (összes forrást figyelembe véve) rendelkező Jász-NagykunSzolnok és Csongrád megyében a vonalas infrastruktúra (elsősorban közúti és vasúti)
fejlesztések domináltak. Hasonlóan magas a vonalas infrastruktúra fejlesztések súlya Győr-MosonSopron, Vas, Veszprém, Fejér, Pest és Békés megyében, ahol szintén komoly közúti és vasúti
fejlesztések valósultak meg. A gazdaságfejlesztési támogatások Bács-Kiskun megyében képviselik
a legmagasabb arányt, de szintén átlag feletti a részesedésük Hajdú-Bihar és Baranya megyében. A
humán közszolgáltatások Budapesten rendelkeznek a legnagyobb részesedéssel, s ebben nagy
szerepe van az itt felhasznált jelentős hazai forrású támogatásnak. A főváros mellett még Hajdú-Bihar,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy és Baranya megye átlag feletti ezen a területen. A természeti és
épített környezet támogatási területén kisebb különbségek vannak: Veszprém, Szabolcs-SzatmárBereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron és Jász-Nagykun-Szolnok megyében kissé átlag
feletti, míg Budapesten és Csongrád megyében átlag alatti e projektek részesedése.
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106. ábra: Az egy főre jutó összes kifizetett támogatás területi különbségei megyei szinten (20092014)
Az egy főre jutó támogatás tekintetében nagyobb a változatosság. Budapest térségében, valamint
Komárom-Esztergom, Nógrád, Fejér és Tolna megye járásainak többségében is az országos átlag alatti
a fajlagos támogatás. E térségek jellemzően fejlettnek tekinthetők, mindössze Nógrád megye kivétel.
A legalacsonyabb egy főre jutó támogatással a Dunakeszi járás rendelkezik, 137 ezer Ft/fő mutatója az
országos átlag ötöde. Az országos átlag feletti támogatottságú járások többsége az elmaradottabb
térségekben található. Csongrád megye teljes egésze, Borsod, Baranya, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jelentős része az országos átlagnál kedvezőbb helyzetű a támogatások
elosztásánál. A fejlettebb térségekben is, például Vas megyében a közlekedési beruházások
dominálnak. Ugyanakkor a Győri járás fejlettsége ellenére volumenében és egy főre vetítve is kiemelt
támogatottságú volt.
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107. ábra: Az egy főre jutó összes kifizetett támogatás területi különbségei járási szinten (2009-2014)
A járási szinten kiemelkedő támogatottság többnyire a vonalas infrastruktúra fejlesztésekhez
kapcsolódik, ilyen Jász-Nagykun-Szolnokban a Törökszentmiklósi, Kunhegyesi, Karcagi járás,
Csongrádban a Makói járás, Győr-Moson-Sopronban a Csornai járás, Szabolcs-Szatmár-Beregben a
Záhonyi járás – itt mindenhol közúti és/vagy vasúti fejlesztések valósultak meg. Két kimagasló
támogatottságú járás van, ahol nem a közlekedési fejlesztések dominálnak: a Kiskőrösi járás, ahol
jelentős gazdaságfejlesztési beruházások történtek, és a Devecseri járás, ahol a vörösiszap-katasztrófa
kárrendezésére érkezett jelentős támogatás.
A közlekedési projektek magas költségeinek hatását kiszűrendő, azok számbavétele nélkül elsősorban
Vas és Győr-Moson-Sopron megye pozíciója kedvezőtlenebb, míg Borsod-Abaúj-Zemplén és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéké kedvezőbb. Több, alacsonyabb fejlettségű terület is jelentősen átlag
feletti támogatást kapott, mint Borsod-Abaúj-Zemplén északi és Szabolcs-Szatmár-Bereg keleti
járásai, a Tisza-tó térsége, vagy Dél-Baranya.
A településhierarchiában különböző szinten lévő települések forrásszerző képességét tekintve
megállapítható, hogy a források volumenének legnagyobb hányadát a megyei jogú városok és a
községek kapták, a többi város és a főváros kevesebb támogatáshoz jutott. Ha a népességszámhoz
viszonyítva elemezzük a támogatások nagyságát, akkor megállapítható, hogy a megyei jogú városok
népességarányukhoz képest is jóval több forrást kaptak. A tízezer fő alatti városok szintén kissé
jobban jártak, a tízezer fő feletti városok pedig népességarányosan részesültek a támogatásokból. A
főváros és a községek viszont népességarányukhoz képest jelentősen kevesebb fejlesztési forrást
használhattak fel.
3.1.3.

Az agrártámogatások felhasználásának területi szerkezete

Figyelembe véve a 2 116,3 Mrd Ft agrár- és vidékfejlesztési, jellemzően területalapú és egyéb piaci,
kompenzációs, döntően európai uniós támogatást, a fentebb jelzett területi kép valamelyest módosul.
Az egy főre jutó fejlesztési támogatásokat a „gazdálkodást szolgáló” (KAP 1. pillér szerint és nemzeti
agrár kifizetések) támogatások figyelembe vételével vizsgálva a legnagyobb volumenű és arányú
„gazdálkodást szolgáló” támogatások a mezőgazdasági termelést intenzíven folytató területekre
érkeztek – az Alföld jelentős részére, a Kisalföld bizonyos járásaiba, és a Dél-Dunántúlra. Ez azt
eredményezi, hogy az Alföldön, néhány kivételtől eltekintve alig vannak az országos átlagnál
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alacsonyabb támogatottságú járások, és a Dél-Dunántúl adatai is kedvezőbb képet mutatnak. Mivel a
„gazdálkodást szolgáló” támogatások jelentős része területalapú támogatás, így a nagy területi
kiterjedésű, jelentős mezőgazdasági termőterülettel jellemezhető alföldi járások mellett néhány
nagyobb területű dunántúli járás: a kaposvári, a pápai, a mosonmagyaróvári emelkedik ki.

108. ábra: Az egy főre jutó összes kifizetett (fejlesztési célú és „gazdálkodást szolgáló”) támogatás
területi különbségei (2009-2014)
3.1.4.

Támogatások megoszlása fejlesztési célterületenként

A leszerződött és kifizetett támogatásokat a megvalósítandó célok szerint vizsgálva a
támogatásban részesült projektek 18 célterületbe rendezhetők, melyek hazai, uniós és egyéb
forrásokból egyaránt kaptak támogatást. A támogatások esetében négy fő tématerület jelölhető ki:





a gazdaságfejlesztés (Vállalkozásfejlesztés; Üzleti környezet fejlesztése, pénzügyi eszközök;
K+F+I; Turizmus; Agrárgazdaság; Foglalkoztatás és képzések),
a vonalas infrastruktúra-fejlesztések (Közlekedés és szállítás; Lakhatási infrastruktúra
(hulladék, szennyvíz, ivóvíz); Energia; Infokommunikációs technológiák),
a humán közszolgáltatások (Oktatás; Egészségügy; Közművelődés, kultúra, sport; Szociális
ellátás; Társadalmi kohézió; Közigazgatás),
természet és környezetvédelmi fejlesztések, valamint az épített környezet fejlesztése (Integrált
település-, településhálózati fejlesztés; Környezeti beavatkozások).

A 2009-2014 között kifizetett támogatások esetében egyértelmű a közlekedés és szállítás
fejlesztési célterület vezető szerepe, a vizsgált időszakban közel 2000 Mrd Ft támogatást fizettek ki e
célra. Jelentős volt a „gazdálkodást szolgáló” (főleg a területalapú) támogatások volumene is. A többi
fejlesztési célterület közül a környezeti beavatkozások, az agrárgazdaság, a lakhatási infrastruktúra és
a vállalkozásfejlesztés támogatása volt kiemelkedő.
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109. ábra: Az összes kifizetett támogatás megoszlása fejlesztési célterületenként, figyelembe véve a
„gazdálkodást szolgáló” agrártámogatásokat (2009-2014)
A fejlesztési célú támogatások 35,9%-a infrastruktúrafejlesztésre, 28,9%-a gazdaságfejlesztésre, és
20,9%-a humán szolgáltatások fejlesztésére jutott. A „gazdálkodást szolgáló” agrártámogatások
nagy részét, több mint négyötödét a területalapú támogatások tették ki, de az állattenyésztésre is
jelentős támogatás jutott.

110. ábra: Az összes kifizetett fejlesztési célú támogatás megoszlása fejlesztési célterületenként
(„gazdálkodást szolgáló” agrártámogatások nélkül) (2009-2014)
Az egy főre jutó kifizetett támogatások még jobban mutatják a fejlesztési célterületek közötti
különbséget. A közlekedés és szállítás egy főre jutó támogatási értéke közel kétszázezer forint volt, s
még a környezeti beavatkozások és a vállalkozásfejlesztés területén haladta meg a százezer Ft/fő
értéket a támogatások nagysága, a többi fejlesztési célterületre kisebb relatív támogatottság volt
jellemző.
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111. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások különbségei fejlesztési célterületenként (2009-2014)
3.1.5.

Támogatások összesített megoszlása a fejlesztési források (uniós, hazai) szerint

2009-2014 között Magyarországon elsősorban az európai uniós források felhasználásával
valósultak meg fejlesztések, az összes támogatási összeg 92,4%-a EU-forrás (az
agrártámogatásokat is figyelembe véve 91%).197 2009 és 2014 között 10 421,1 Mrd Ft uniós
támogatást ítéltek meg, s 7 561,8 Mrd Ft került kifizetésre (az agrárgazdasági „gazdálkodást szolgáló”
célú uniós forrásokat is figyelembe véve 12 230,6 Mrd Ft illetve 9 371,4 Mrd Ft).
Az uniós források területi eloszlásában megfigyelhető a területi kohézió érvényesülése, miszerint az
elmaradottabb térségek támogatottsága jelentősebb volt. Észak-Magyarország, Észak-Alföld, DélAlföld és Dél-Dunántúl az összes uniós forrás 60%-át kapta, miközben népességaránya mindössze
48,9%, a GDP-ből való részesedése pedig alig 32%.
Több megyében alig 4-5% a fejlesztési forrásokból a hazai támogatás aránya. Budapesten a
támogatások háromnegyede uniós forrású, Tolna megyében csaknem 89%-a, mindenhol máshol
90% feletti.
A legtöbb uniós támogatás Budapestre érkezett (641 milliárd Ft, az összes forrás 8,5%-a), de a
főváros egy főre jutó támogatottsága elmaradt az országos átlagtól. Az egy főre jutó uniós támogatás
tekintetében a Törökszentmiklósi, Karcagi, Csornai, Makói, Záhonyi, Devecseri járás emelkedik ki,
ahová különösen a Kohéziós Alapból támogatott nagyprojektek révén érkezett ily jelentős forrás.
3.1.6.

Regionális operatív programok forrásfelhasználása a területfejlesztési célok szerint

Az uniós források közül a területfejlesztési célokat elsősorban a regionális operatív programok
szolgálták. A hét regionális operatív program keretében 2009-2014 között 1 485,66 milliárd Ft került
kifizetésre. Az egy főre jutó támogatás tekintetében az északkelet-magyarországi, különösen a Borsod-
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Hazai társfinanszírozással együtt számított összeg. A 2007-2013 közötti időszakra a forráskeretek szerint a
hazai társfinanszírozási keret aránya az összes Magyarországnak juttatott európai uniós forráskeretet tekintve
összességében 14,9%.
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Abaúj-Zemplén megyei járások emelkednek ki. Az országos átlagtól jelentősen elmaradó járások
többsége a Dunántúlon található, a Dunától keletre csak a Monori és Mezőtúri járás ilyen.

112. ábra: A regionális operatív programok keretében kifizetett támogatások területi különbségei
(2009-2014)
A regionális operatív programok 2007 és 2013 közötti értékelése198
A 2007 és 2013 közötti regionális operatív programok forrásfelhasználását vizsgálva kijelenthető,
hogy a területfejlesztés azon célját, amely az adott területegység fejlődésének előmozdítása és a
területegység specifikus problémáinak orvoslása, a regionális operatív programok csak korlátozott
mértékben tudták szolgálni. A regionális operatív programok lényegében nem régiókat fejlesztettek,
hanem a kisebb léptékű, helyben jelentőséggel bíró fejlesztéseket valósították meg. Területfejlesztési
szempontból így érdemesebb ezeket az operatív programokat mikrotérségi fejlesztési programoknak
tekinteni.
A 2007–2013-as uniós fejlesztések alapvetően az OTK-val és OFK-val egy irányba mutattak, az a
cél azonban nem teljesült, hogy a Balaton régiót, a Tisza-tó térségét és a Duna-mentét (mint OTK-ban
megnevezett kiemelt térségeket) komplex program keretében, fókuszáltan fejlesszük. (A Balaton
kapcsán az új időszakban az 1821/2015. (XI. 12.). Korm. határozat előrelépést jelent, végrehajtása
várhatóan hozzájárul a 2009 és 2014 közötti területfejlesztési célok eléréshez).
Regionális operatív programok a kevésbé fejlett régiókban
A kevésbé fejlett régiók nyertes regionális operatív program pályázatok közül tízből kilenc fejlesztés a
pályázók saját térségében került megvalósításra, a helyszíntől eltérő pályázói székhelyet
magukénak tudó projektek azonban így is az összes regionális operatív program forrás több mint
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Forrás: Miniszterelnökség - Területi operatív programok forrás-felhasználásának jellemzői a 2007-2013-as
uniós költségvetési időszakban. Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2016. Az értékelés a regionális operatív
programok teljes (2007-2013) programidőszakára szól, ezért ebben a fejezetben 2007-2013 közötti vizsgálati
adatok szerepelnek (a szerződések, kifizetések adatait 2015-ig vizsgálva).
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egyötödét szerződték le. Az e projektek által leszerződött forrás 88,6%-a közép-magyarországi
kedvezményezetthez került.
Megyei szinten az egy főre jutó leszerződött támogatás tekintetében Baranya 321 ezer Ft-tal
kiemelkedő, de ebben nagy szerepe volt a pécsi Európa Kulturális Fővárosa projektnek. Baranyát
követi Borsod, Heves és Csongrád 230–250 ezer Ft/fő támogatással, míg Észak-Alföld megyéi 190 és
225 eFt között mozogtak. Nógrád megye 214 ezer fős egy főre jutó támogatása a kevésbé fejlett
régiókban a legalacsonyabb, míg Közép-Dunántúlon Veszprém megye már 191 eFt/fővel kiemelkedik
a régióján belül. Járási szinten az igényelt és a leszerződött összegek TOP-10-es listáján egyaránt
megyeszékhelyek járásai szerepelnek, a 338,4 Mrd Ft-nyi leszerződött összegük közel egynegyedes
arányt képvisel a regionális operatív programokon belül (24,24%).
Kedvezményezettek szerint a közszféra a regionális operatív programok forrásainak 50–70%-át, a
magánszektor annak 15–35%-át kötötte le (a nonprofit szektor elhanyagolható arányban részesedett).
A vállalati részvétel aránya a forrásfelhasználásban Csongrád és Bács-Kiskun megyékben volt a
legmagasabb (30% feletti), de Somogy, Hajdú-Bihar, Fejér és Vas megye is 30% körüli értéket
mutatott, míg Szabolcs-Szatmár-Beregben és Nógrádban nagyon alacsony, 20% alatti arány volt. A
közszféra nagyon magas aránya mindemellett Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben volt jellemző.
Minden régióra vonatkozóan elmondható, hogy a turisztikai források iránti kereslet többszöröse
volt a leszerződhető forrásoknak. Nyugat-Magyarország és Dél-Alföld eredményei ezen belül is
kiemelkedőek. A regionális gazdaságfejlesztés iránt messze átlag alatti igény mutatkozott DélDunántúlon, de alacsony volt az igény Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon is. Kiemelendő
Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom és Fejér megye regionális gazdaságfejlesztési források iránti
magas igénye. Figyelemreméltó, hogy míg a kevésbé fejlett régiókban jellemzően azok a megyék
tudták legnagyobb arányban szerződésre váltani forrásigényüket, amelyekben a régiószékhely is
megtalálható (Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar), addig Közép- és NyugatDunántúlon a nyerési arány jobban megoszlott a megyei szereplők között.
Településtípusok szerint vizsgálva a leszerződött összegeken belül az aprófalvak súlya a
településszerkezetből fakadóan Észak-Magyarországon, Dél-Dunántúlon és Nyugat-Dunántúlon érte el
a legmagasabb, 4–5%-os szintet. A nem megyei jogú város kistérségi központok a Dél-Alföldi
Operatív Program (DAOP) esetében, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli
Operatív Program esetében vezettek, míg a másik három régió esetében az „egyik sem199” kategória
szerepelt legmagasabb arányban, mint az adott régió regionális operatív programjának jellemző
projekthelyszíne.
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása 4 régiót érintett (Közép-és Nyugat-Dunántúlon
nem volt ilyen kistérség). A DAOP és a Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP) forrásaiból az adott
régió LHH-kistérségeinek részesedése szinte pontosan megegyezik e térségek régión belüli
népességarányával, vagyis a DAOP- és a DDOP-források tekintetében az LHH-térségek nem
tekinthetők kiemelten kedvezményezettnek, míg az Észak-Alföldi Operatív Porgram és az ÉszakMagyarországi Operatív Program népességarány fölött támogatta a leghátrányosabb helyzetű
térségeket.
Közép-magyarországi régió operatív programja és a régióba jutó egyéb uniós források
Budapest és Pest megye részesedését vizsgálva feltűnő, hogy a budapesti projekthelyszínt megjelölő
pályázati anyagok a KMOP-források iránti igény csupán 48%-át keletkeztették, viszont a nyertes
KMOP-projektek 55,8%-a került Budapestre. Ennek lehettek intézményi okai is (a közszféra
hagyományosan magasabb összegű projektjei nagyobb arányban nyertek – a túligénylés jellemzően a
forprofit szektor pályázatain nagyobb).
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Nem megyei jogú város, nem városi kistérségi központ és nem aprófalu

228

Budapest és Pest megye részesedését intézkedési szinten vizsgálva az volt látható, hogy az egyes
KMOP-intézkedések forrásainak nagy többségét témakörönként vagy Budapest, vagy Pest megye vitte
el, az egyensúly ritka volt. A gazdaságfejlesztésben a K+F négyötöde budapesti, a KKVtechnológiafejlesztés háromötöde viszont Pest megyei projekthelyszínnel került kiszerződésre. Az
üzleti infrastruktúra fejlesztésében háromnegyed részt képviselt Pest megye, míg a GOP KMOP-s
tükörkiírásain kétharmad részt Budapest. Az útfejlesztésben Pest megye, a közösségi közlekedésben –
érthető módon – Budapest jutott döntően több forráshoz. A turizmus területén a főváros, a környezeti
fejlesztésekben Pest megye ért el nagyjából kétharmados arányt, míg a humán közszolgáltatásokból az
oktatás és a szociális szolgáltatások Pest megye túlsúlyát, a többi terület Budapest döntő fölényét
mutatja a forrásszerzésben. Végül a településfejlesztési forrásokon belül a szociális város-rehabilitáció
szinte kizárólag a fővárosé volt, míg a településközpontok fejlesztésében paritás figyelhető meg.
A KMOP-n felül a Közép-magyarországi régió mint projekthelyszín jelentős arányt képviselt a
TÁMOP-forrásokból, de technikai értelemben a KÖZOP-projektek jelentős részét és az Elektronikus
Közigazgatás Operatív Program (EKOP) egészét is e régióba „könyvelték”. Emellett a KMR mint
„küldő térség” is kiemelkedő szerepet játszott a 2007–2013-as források lehívásában: vállalatai és
intézményei a kevésbé fejlett régiókat célzó ágazati operatív programok keretében nagy volumenben
valósítottak meg projekteket a KMR-en kívül. Az intézményi projektek esetében ez inkább a régió
központi jellegéből adódott. Ugyanakkor figyelemreméltó, hogy a GOP-források több mint
egynegyedét közép-magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozás használta fel a régión kívül.
A régió központi jelentőségű szerepet játszott a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásainak
felhasználásában . A 2007–2013-as időszakban kiszerződött 9754,2 Mrd Ft-ból a régió





a KMOP keretében felhasznált 465,2 Mrd Ft-ot,
projekthelyszínként felszívott további 1855,6 Mrd Ft-ot, valamint
szervezetei és vállalkozásai más régióban valósítottak meg projekteket 3163,5 Mrd Ft
értékben, végül
a technikai segítségnyújtás keretében további 236 projekt esetében volt projekthelyszín
és/vagy megvalósító szervezet székhelye, 319,2 Mrd Ft értékben.

A KMR tehát a vizsgált időszakban leszerződött összes támogatás háromötödében (59,5%)
valamilyen módon érintett volt, a KMOP forrásainak több mint tizenegyszereséhez volt valamilyen
kapcsolódása, de ha a KÖZOP egészét levonjuk ebből, az érték úgy is hatszorosa a KMOP-nak. Ez
egyúttal azt is jelenti, hogy azoknak a projekteknek az aránya, amelyeknek a helyszíne és
megvalósítójuk székhelye is konvergencia régióban volt, ugyan 72%, de az összes kiszerződött
forrásból való részarányuk (3950,8 Mrd Ft) csupán kétötöd.
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113. ábra: Összes leszerződött támogatás a regionális operatív programokban (2007-2015)
(Forrás: Miniszterelnökség, Századvég Gazdaságkutató Zrt.)
3.1.7.

Hazai költségvetési források

Hazai költségvetési forrásból 618,2 Mrd Ft állami támogatást fizettek ki a 2009-2014 közötti
időszakban (ez nem tartalmazza az uniós projektek nemzeti finanszírozását). Céljait tekintve
azonban a hazai támogatások szerkezete eltér az uniós forrásokétól. Elsősorban azokon a
célterületeken volt jelentősebb arányuk, amelyek kisebb prioritást kaptak az európai uniós források
elosztásában. A legtöbb hazai forrást a közművelődés, kultúra, és sport, valamint a szociális
ellátás kapta, az összes hazai támogatás több, mint felét. Jelentős még a foglalkoztatás, a képzések, az
energetika és az agrárgazdaság támogatása is, a többi fejlesztési célterület hazai támogatása közül
viszont egy sem éri el a 25 milliárd forintot. Minimális hazai fejlesztési források kerültek
felhasználásra a közlekedés és szállítás, a lakhatási infrastruktúra, az infokommunikációs
technológiák, az oktatás, az egészségügy és a környezeti beavatkozások területén. A közvetlenül a
területfejlesztést szolgáló hazai támogatások összege 2009 és 2014 között 15,8 Mrd Ft volt, de
ennek a fele 2009-ben került kifizetésre, utána jelentősen mérséklődött a hazai források súlya és
nagysága.
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114. ábra: Az összes hazai forrásból kifizetett támogatás fejlesztési célterületenként (2009-2014)
A legtöbb hazai támogatás Budapestre érkezett, jelentős támogatást kaptak a kelet-magyarországi
megyék (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén) és Pest megye is. Igen
jelentős forrást kapott Nyíregyháza, Debrecen, Gödöllő és Győr térsége. A legmagasabb fajlagos
támogatási szint a hazai források esetében a Nyíregyházi, Pápai és a Paksi járásban realizálódott.
Ezeket többségében a szociális fejlesztési célú támogatások koncentrálódása eredményezte.
Ugyanakkor jóval az országos átlag alatti az Enyingi, Bicskei, Szentgotthárdi, Kisbéri és Csornai járás
fajlagos támogatottsága.

115. ábra: A hazai forrásból kifizetett összes támogatás területi különbségei (2009-2014)
3.2.

A területfejlesztési célokhoz való hozzájárulás fejlesztési tématerületek szerint
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A fejlesztési célú források felhasználása az OTK-ban megfogalmazott célok elérését is segítette.
Területi szempontból három fejlesztési cél volt hangsúlyos: a térségi versenyképesség, a területi
felzárkóztatás és a fenntartható térségfejlesztés. A Térségi versenyképesség cél elérést elsősorban a
gazdaságfejlesztési és az infrastruktúrafejlesztési források segítették. A Területi felzárkóztatás
tekintetében azon fejlesztési célok emelhetők ki, ahol az egyenlő hozzáférés esélyének megteremtése,
a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, s ezek infrastrukturális hátterének fejlesztése kapott
prioritást. A Fenntartható térségfejlesztés szempontjából az épített és a természeti környezetet érintő
támogatások voltak meghatározóak.
Fejlesztési tématerületek hozzájárulása a térségi versenyképesség cél erősítéséhez:
3.2.1.

Vállalkozásfejlesztés

A vállalkozások technológiai fejlesztésére, versenyképességük javítását célzó projektekre, beruházásösztönzésre a 2009-2014 közötti időszakban összesen 1 006,7 Mrd Ft támogatás került kifizetésre.
A terület nagyon széles spektrumot fog át: a vállalati technológia fejlesztése és a szerkezetátalakítási
támogatások mellett a mezőgazdasági alapanyag és élelmiszeripari üzemek fejlesztése is ide tartozik.
A vállalkozásfejlesztést célzó támogatások jelentős része az ország keleti megyéibe érkezett, míg a
Dunántúlra kisebb összeg jutott. Megyei szinten Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun és Szabolcs-SzatmárBereg megye emelkedik ki, a legkevesebb támogatás pedig Nógrád, Zala, Tolna és Somogy megyébe
érkezett.
Az egy főre jutó támogatások esetében viszonylag kisebbek a területi különbségek. Az ország
járásainak jelentős része az átlaghoz közeli fajlagos értékkel rendelkezik. Szinte minden megyében
vannak átlag alatti és átlag feletti támogatást kapott járások is, csak a Pest megyei járások
támogatottsága egységesen alacsony. Kiemelkedően magas a Hatvani, a Nyírbátori, a Csengeri, a
Kiskőrösi, a Kisteleki és a Bólyi járás támogatottsága. A legalacsonyabb egy főre jutó támogatás a
Pest megyei járásokban, különösen a Dunakeszi és a Monori járásban realizálódott (az országos átlag
15, illetve 18%-a). Huszonhárom járás támogatottsága nem érte el az országos érték 50%-át, a Pest
megyei járások mellett ide tartozott például a Hajdúhadházi, a Cigándi, a Pétervásárai, a
Kazincbarcikai és a Pásztói járás is.
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116. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások területi különbségei a vállalkozásfejlesztés
célterületen (2009-2014)
3.2.2.

Üzleti környezet fejlesztése, pénzügyi eszközök

A gazdaságfejlesztés egyik alapvető eleme a vállalkozások versenyképességének javítását biztosító
üzleti környezet feltételeinek fejlesztése, melyek közé az infrastrukturális elemek mellett a pénzügyi
ösztönzők (exporttámogatás, tőkeprogramok, hitelek, kamattámogatások stb.) is tartoznak. Az ipari
parkok, iparterületek, inkubátorházak fejlesztése, a barnamezők rehabilitációja mellett jelentős
források jutottak a klaszterek, vállalati együttműködések támogatására, vállalati tanácsadásra, a
piacszerzés segítésére, promóciókra, s a vállalkozóvá válás elősegítésére.
A 2009-2014 közötti időszakban összesen 491,2 Mrd Ft támogatás került e célra kifizetésre, s
összesen 581,8 milliárdról történt támogatói döntés. Ez azt is jelenti, hogy az egy lakosra jutó
támogatás mértéke 49 800 Ft volt. Ez természetesen elfedi a területi különbségeket.
A legnagyobb támogatási összeg Budapestre, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe jutott, de
jelentős forrásokat allokált Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Pest megye is. A legkevesebb
támogatás Nógrád, Vas, Veszprém és Tolna megyébe érkezett.
Az egy főre jutó támogatások járási szinten koncentráltabb képet mutatnak, jelentős az országos átlag
alatt támogatott járások száma. Budapest és több nagyobb település, mint Miskolc, Debrecen,
Székesfehérvár, Pécs, Szeged és Sopron járásának a támogatottsága meghaladja az országos átlagot.
Összefüggő, jelentősen támogatott térség található Bács-Kiskun és Csongrád, valamint Borsod-AbaújZemplén megyében. Kiemelkedő a Záhonyi, a Szikszói, a Bólyi és a Hegyháti járás támogatottsága.
Jelentősen alultámogatott viszont Nógrád és Veszprém megye nagy része.
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117. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások területi különbségei az üzleti környezet fejlesztése,
pénzügyi eszközök célterületen (2009-2014)
3.2.3.

Kutatás, fejlesztés, innováció

A kutatás-fejlesztésre, innovációra 471,7 Mrd Ft támogatási szerződést kötöttek, s 330,2 Mrd Ft
támogatási összeget fizettek ki 2009-2014 között. E fejlesztési célra a tevékenység jellegéből is
adódóan a többi témakörhöz képest területileg igen erősen koncentrálódtak a források. Nem meglepő,
hogy a források jelentős aránya, 18%-a, Budapestre jutott, hiszen itt koncentrálódik a kutatási
tevékenység, a háttér-infrastruktúra és humánerőforrás kapacitás nagy része is. Ugyanakkor, mivel az
ország K+F+I tevékenységének több, mint fele a fővárosban valósul meg, elmondható, hogy a vidéki
városokhoz képest a főváros kevesebb támogatást kapott, ami főleg a K+F+I-ben jelentős súllyal
rendelkező fővárosi felsőoktatási és akadémiai intézetek munkavégzését nehezítette. A főváros mellett
csupán néhány, jellemzően egyetemvárossal vagy jelentősebb K+F aktivitással rendelkező
nagyvállalattal fémjelzett járás emelkedik ki, s mindössze kilenc járásban összpontosult a kutatásfejlesztési tevékenységre fordított támogatások kétharmada. Kedvező viszont, hogy mindössze hat
járásban nem valósítottak meg K+F+I projektet.
A nagy vidéki egyetemek járásainak egy főre jutó támogatottsága kimagasló, különösen a Szegedi, a
Debreceni, a Pécsi, a Veszprémi, de jelentősen átlag feletti a Miskolci, a Győri, a Székesfehérvári, a
Kecskeméti, a Soproni, a Szarvasi és az Egri járás is. Mindössze a Balatonfüredi járás az, ahol nincs
felsőoktatási intézet, de mégis jelentős K+F+I támogatás koncentrálódott – itt több gazdasági társaság
valósított meg jelentős K+F+I projekteket, főleg az informatika területén.
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118. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások területi különbségei a K+F+I célterületen (20092014)
3.2.4.

Turizmus

2009-2014 között turizmusfejlesztésre összesen 247,4 Mrd forintot fizettek ki. A turisztikai
támogatások is széles spektrumot fednek le: a vonzerők (termékek és attrakciók) és szálláshelyek
fejlesztése mellett a turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezeteknek is jelentős támogatás
jutott, és az idegenforgalom alágazatai (gyógy-, egészség-, aktív-, kulturális, rendezvény-,
örökségturizmus stb.) is különböző mértékben részesedtek.
A turisztikai fejlesztési támogatások esetében jelentősek a területi különbségek. Természetesen a
jelentősebb turisztikai vonzerővel rendelkező térségek komolyabb támogatásokhoz jutottak. Kivétel
talán csak Budapest, ami országos szinten meghatározó turisztikai szerepe ellenére különösen egy főre
vetítve kevés támogatást kapott. Jelentős támogatás jutott Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves és Csongrád megyébe, míg Tolna, Komárom-Esztergom és Jász-Nagykun-Szolnok megye
ennek csak töredékét tudta realizálni.
A magas egy főre jutó támogatottságú térségek képe mozaikos, egybefüggő nagyobb területet csak a
Balaton és a Mátra-Bükk térsége alkot. Jelentősebb turisztikai támogatás jutott a Siklósi, a Tokaji, a
Pannonhalmi, a Gárdonyi, a Balatonfüredi, a Gyulai, a Kisteleki, a Szécsényi, a Balmazújvárosi, a
Hajdúszoboszlói és a Bélapátfalvi járás területére.
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119. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások területi különbségei a turizmus célterületen (20092014)
3.2.5.

Agrárgazdaság

Az agrárgazdasági támogatások a második legnagyobb összeget jelentik a forrásfelhasználásban. Ennél
csak a közlekedés és szállítás fejlesztésére használtak fel az országban több támogatást. Ugyanakkor e
támogatásoknak csak egy része kifejezetten fejlesztési célú támogatás, egy jelentős hányada területalapú,
piaci és kompenzációs „normatív” jellegű támogatás, mely elsősorban a gazdálkodást szolgálja.
Összesen 2 932,8 Mrd Ft támogatás jutott agrárgazdasági célokra, ebből 816,5 Mrd Ft a
kifejezetten fejlesztési célú támogatás. Az egy főre jutó támogatás átlaga 83 ezer Ft, a „normatív”
támogatásokat is figyelembe véve 298 ezer Ft. Különösen utóbbi területi kiegyenlítő hatása miatt ez a
fejlesztési cél a legkevésbé differenciált területi szerkezetű. Minden, még a legurbanizáltabb járás is
részesült támogatásban, bár természetesen a jelentősebb mezőgazdasági művelés alatt álló területtel
rendelkező járások többet kaptak.
Megyei szinten a nagyobb területű, intenzív művelés alatt álló alföldi megyék kapták a legtöbb
támogatást, Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye. Kevesebb támogatáshoz
jutottak a kisebb területű megyék: Nógrád, Komárom-Esztergom és Vas.
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120. ábra: Az egy főre jutó kifizetett fejlesztési célú támogatások területi különbségei az
agrárgazdaság célterületen (2009-2014)
Az agrárgazdasági támogatások egy jelentős része nem közvetlen fejlesztési célú támogatás és
jellemzően normatív jellegű. Jelentős összegű hazai és uniós források segítik az agrárgazdasági
termelést, a gazdálkodók megtartását. Igen jelentős, 2 116,3 Mrd Ft támogatás került felhasználásra
2009-2014 között, ami 215 ezer Ft egy főre jutó támogatást jelent. Elsősorban a területalapú
támogatások miatt, a legtöbb egy főre jutó támogatást a legnagyobb termőterülettel és viszonylag kis
népességgel rendelkező járások kapták. Ilyen járások a Tisza mentén és a Tiszántúlon vannak nagy
számban, de a Dunántúl néhány járása is kiemelhető (pl. Csornai, Enyingi, Dombóvári).
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121. ábra: Az egy főre jutó kifizetett „gazdálkodást szolgáló” támogatások területi különbségei (20092014)
3.2.6.

Foglalkoztatás és képzések

A 2009-2014 közötti időszak foglalkoztatási jellemzőit nagymértékben befolyásolta az időszak elején
már erőteljesen jelentkező gazdasági válság. Ennek is köszönhető, hogy nagy hangsúlyt kapott az
időszak egészében a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás növelése közvetlen és közvetett eszközökkel
egyaránt (pl. foglalkoztatási megállapodások, munkaerőpiaci együttműködések, atipikus és rugalmas
foglalkoztatás segítése, pályaorientáció stb.). Utóbbi területen a képzések, szakképzések támogatása
alapvető fontosságú volt. Az időszak egészében 776,3 Mrd Ft hazai és uniós forrás segítette e
fejlesztési célt. Egy lakosra 78 ezer Ft támogatási összeg jutott. Megyei szinten a források legnagyobb
részét Budapest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kapta, jelentős volt még Hajdú-Bihar és BorsodAbaúj-Zemplén megye támogatási összege is. A legkevesebb támogatás Nógrád, Zala, Vas, Fejér és
Somogy megyébe érkezett.
Az egy főre jutó felhasznált források területi képe változatos, viszonylag magas az átlagos
támogatottságú járások száma. Pest, Fejér és Vas megye, valamint a Balaton térsége kapott fajlagosan
alacsonyabb összegű támogatást. Az átlag feletti területek mozaikosabb képet mutatnak, csak
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megye bizonyos járásai alkotnak
összefüggő területet. Járási szinten kiemelkedően sok támogatást jutott Nyíregyháza és Pápa
térségébe, s jelentősen átlag felett kapott Debrecen, Szolnok, Eger, Paks, Szekszárd és Jászberény
járása is.
A célterületen jelentős szerepet játszottak a hazai források, a támogatások több, mint 30%-ával. A
hazai források területi eloszlása egyenletes, a főváros e támogatásokból kisebb mértékben részesedett,
a legtöbb támogatást Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés megye kapta.
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122. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatás a foglalkoztatás és képzések célterületen (2009-2014)
3.2.7.

Közlekedés és szállítás

A közlekedés és szállítás fejlesztésére fordította Magyarország a legtöbb uniós és hazai támogatást
2009-2014 között, összesen 1 965 Mrd Ft került kifizetésre, de 2 995,4 Mrd Ft összegű támogatási
szerződést írtak alá ebben az időszakban. A források döntő részét közúti és vasúti elérhetőség
javítására fordították, s a nagyprojektek koncentrálták a legjelentősebb támogatásokat (22 darab 15
Mrd Ft-nál, 29 darab 10 Mrd Ft-nál, 47 darab 5 Mrd Ft-nál nagyobb támogatást kapott projekt volt). A
közlekedésre fordított források túlnyomó részét a közúti és a közösségi (az infrastrukturális
beruházások mellett pl. városi, elővárosi közlekedés, tanyabuszok beszerzése) közlekedés kapta. A
2009-2014 között felhasznált források 49,9%-át a közúti közlekedés fejlesztések adták (981 Mrd Ft).
Ebből 371 milliárd Ft-ot a gyorsforgalmi utak, 302 milliárd Ft-ot a főútvonalak, 184 milliárd Ft-ot az
alsórendű utak, 55 milliárd Ft-ot az önkormányzati közutak fejlesztésére fordítottak. A közösségi
közlekedésre 886 milliárd Ft (45,1%) fejlesztési forrást fordítottak, ebből 563 milliárd Ft-ot vasúti
fejlesztések, 300 milliárd Ft-ot pedig városi-elővárosi közlekedési fejlesztések tettek ki. Az egyéb
közlekedési fejlesztések (4,9%) közül a kerékpáros (38 milliárd Ft) és a logisztikai (51 milliárd Ft)
fejlesztések említhetők.
A források tekintetében a főváros mellett kiemelkedő Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Csongrád
megye. A legkevesebb támogatás Tolna, Nógrád, Baranya és Heves megyébe érkezett. A források
felhasználása rendkívül koncentrált volt, az ország jelentős része nem kapott számottevő támogatást a
közlekedésfejlesztésre, csak néhány járás támogatottsága haladta meg az országos átlagot.
Volumenében Budapestre érkezett a legtöbb pénz, aminek hatvan százalékát a 4-es metró fejlesztése
tette ki, de jelentős támogatást kapott az M0 körgyűrű, valamint az 1-es és 3-as villamos vonalának
továbbfejlesztése.
Az egy főre jutó támogatást tekintve a főváros elmaradt az országos átlagtól. Kiemelkedő támogatást
kapott a Törökszentmiklósi járás és a Karcagi járás Jász-Nagykun-Szolnok megyében, itt a SzajolPüspökladány vasúti és az M4 gyorsforgalmi út fejlesztése eredményezte a kimagasló támogatást. A
Csornai járásban az M85 és M86 kiépítése, a Makói és Szegedi járásban az M43 autópálya építése
miatt kimagasló az egy főre jutó támogatás. A Záhonyi járásban a nagyszabású vasúti fejlesztések
mellett jelentős közúti projektek is megvalósultak a vasúti logisztikai központhoz kapcsolódóan. A
Dunántúlon, Vas megyében a Sopron- Szombathely-Szentgotthárdi vasútvonal és az M86 fejlesztése
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kapott komoly támogatást. A Siófoki, a Váci, az Esztergomi és Pilisvörösvári járásban is jelentős
vasúti fejlesztés történt. A Dunától keletre a nagy regionális központok, Miskolc, Debrecen és Szeged
villamos fejlesztései egyenként több tízmilliárdos nagyságrendűek voltak.

123. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatás területi különbségei a közlekedés és szállítás
célterületen (2009-2014)
3.2.8.

Lakhatási infrastruktúra (hulladék, szennyvíz, ivóvíz)

2009-2014 között a környezeti infrastruktúra hálózatok fejlesztése (szennyvízelvezetés és tisztítás,
hulladékgazdálkodás, ivóvízminőség javítás) a fejlesztések középpontjában állt. 2009-2014 között
összesen 950 Mrd Ft-ot ítéltek meg erre a célra, s 607 Mrd Ft került kifizetésre (számos projekt
csak 2015-ben fejeződött be). Az egy főre jutó támogatás a projektek mérete miatt is igen magas,
hiszen egy projektre átlagosan 448,6 millió Ft kifizetés jutott. A projektek jellemzője, hogy gyakran
nagy területekre terjedtek ki, akár a megyehatárokon is átíveltek, így igen nehéz a források
elosztásának térszerkezetét értékelni.
A források abszolút nagyságában Pest megye emelkedett ki, de jelentős támogatás jutott Békés,
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Csongrád megyébe is. A legkisebb támogatást Nógrád, Vas és KomáromEsztergom megye kapta.
Az egy főre jutó felhasznált források leginkább az alföldi járásokban voltak magasabbak. Így például
kiemelkedő volt a Békéscsabai járás (ivóvízminőség javítás, csatornázás, szennyvíztisztítás), az
Orosházi járás (szennyvíztisztítás, csatornázás, hulladéklerakás), a Makói járás (szennyvízcsatornázás,
szennyvíztisztítás), a Nagykátai járás (szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztítás), a Nyíregyházi járás
(szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, hulladék rekultiváció) és az Érdi járás (szennyvíztisztító telep
rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése) területén felhasznált forrás. A
Dunántúlon a Pécsi járásban megvalósuló települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése,
a Székesfehérvári járás hulladéklerakó rekultiváció beruházása és szennyvíz-csatorna hálózat bővítése,
valamint a Győri járásban a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kialakítása volt a
legnagyobb projekt. A szennyvízkezelés terén a fejlesztések területi eloszlását jelentősen befolyásolta
a korábbi időszakokból fennmaradt fejlesztési hiányosságok pótlása, illetve a Nemzeti Települési
Szennyvízelvezetési és- tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet
által előírt fejlesztések teljesítése.
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124. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások területi különbségei a lakhatási infrastruktúra
célterületen (2009-2014)
3.2.9.

Energia

Az energiagazdálkodás fejlesztése nagyon sok projektet foglalt magában. Egyes projekteknek a fő
céljuk az energiahatékonyság javítása, a megújuló és helyi energiaforrások alkalmazása, az alap
infrastruktúra (gázhálózat, távhő-ellátás stb.) kiépítése volt, de számos olyan beavatkozás is történt,
ahol másodlagos célként valósultak meg energetikai beavatkozások (pl. városrehabilitációs,
vállalkozásfejlesztési, agrárgazdasági stb. projektek esetében). Emiatt némi bizonytalanság terheli a
területi képet, ugyanakkor kijelenthető, hogy a források nagy részét az elsődlegesen energetikai célú
projektek kötötték le. Ezen beavatkozásokra 2009-2014 között 261,6 Mrd Ft összegben ítéltek meg
támogatást és 171,1 Mrd Ft került ezen időszakban felhasználásra. Az egy főre jutó támogatások
átlaga 17 400 Ft, azonban ez nagy szélsőségeket és rendkívül mozaikos területi struktúrát takar.
Jelentős volt a hazai források bevonása is, az összes támogatás több, mint 30%-a. A hazai források
közel fele a fővárosban realizálódott, jelentősebb támogatást kapott még Borsod-Abaúj-Zemplén,
Győr-Moson-Sopron és Pest megye is. A hazai források elsősorban a lakossági energia megtakarítást
eredményező fejlesztéseket célozták (nyílászárók cseréje, hőszigetelés, megújuló energiaforrás
fejlesztések, izzók és háztartási nagygépek cseréje), s jelentős forrás jutott a panelépületek
korszerűsítésére is.
A támogatások összértékében kiemelkedik Budapest, az egy főre jutó értékben is átlag feletti a
főváros, melynek az az oka, hogy az energetikai korszerűsítések jelentős része hazai forrásból valósult
meg, így a főváros könnyebben részesedhetett belőle, mint az uniós forrásokból. Miskolc magas
részesedését több panelfelújítási projekt és megújuló energiaforrások hasznosítására irányuló fejlesztés
okozta. A támogatások összértékét tekintve a főváros mellett Miskolc, Debrecen, Szeged és Győr
térsége emelhető ki. Az egy főre jutó értékek vonatkozásában a Miskolci és a Tiszaújvárosi járás
Észak-Magyarországon, a Szarvasi, a Békési, és a Kisteleki járás a Dél-Alföldön, a Gárdonyi, a
Balatonfüredi és a Komlói járás pedig a Dunántúlon található. Az átlag alatti egy főre jutó
támogatással rendelkező járások nem koncentrálódnak, a Dunántúl mellett az ország keleti részében is
több ilyen járás van.
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125. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások területi különbségei az energia célterületen (20092014)
3.2.10.

Infokommunikációs technológiák

Az IKT terén az elmúlt időszakban különösen az infokommunikációs infrastruktúra és hálózatok
kiépítése, az elektronikus rendszerek létrehozása és a digitalizálás volt a fejlesztések fókuszában.
2009-2014 között 299,2 Mrd Ft leszerződött, és 215,8 Mrd Ft kifizetett támogatás segítette az IKT
fejlődését.
Területi szinten nagy egyenlőtlenségek jellemezték a támogatási forrásokat: a koncentrált felhasználás
miatt elsősorban Győr-Moson-Sopron, Csongrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Baranya és
Heves megye kapott számottevő, míg Pest, Tolna, Vas, Nógrád, Zala, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés
és Komárom-Esztergom megyék alacsony összegű támogatást.
A szektor támogatásának területi képe az egyik legkoncentráltabb. Az ország területének döntő
többségére nem érkezett jelentős mértékű támogatás, a források nagy része a vidéki felsőfokú
központokba jutott, kiemelkedő egy főre jutó támogatást kapott Győr, Sopron, Veszprém,
Dunaújváros, Pécs, Szeged és Eger térsége, s jelentős támogatás érkezett a Kaposvári, a Kecskeméti, a
Gyöngyösi, a Miskolci és a Debreceni járásba is.
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126. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások területi különbségei az infokommunikációs
technológiák fejlesztése célterületen (2009-2014)
Fejlesztési tématerületek hozzájárulása a térségi felzárkózás célkitűzéshez:
3.2.11.

Oktatás

A humán szolgáltatások közül a legjelentősebb támogatási források az oktatásba érkeztek, 2009-2014
között 727,8 Mrd Ft összegű támogatási szerződést kötöttek, míg 570,5 Mrd Ft került kifizetésre.
E források elosztása területi különbségeket ugyan mutat, de más fejlesztési célterülethez képest
viszonylag egyenletesen kerültek felhasználásra. Budapestre jutott az összes oktatási támogatás 9%-a,
(az egy főre jutó összeg itt 29 300 Ft). A fővároson kívül a legtöbb forrás Borsod-Abaúj-Zemplén,
Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron és Csongrád megyébe érkezett. Nógrád, Vas, KomáromEsztergom, Zala és Tolna megye viszont kevesebb támogatást kapott.
Az egy főre jutó támogatások átlaga 57 900 Ft, járási szinten – a Nagykőrösi járás rendkívül
alacsony, 1 500 Ft-os támogatási szintje miatt – több, mint százszoros különbség van a legtöbb és
legkevesebb támogatásban részesülő járás között. Térségi szinten nézve a viszonylag homogén
térszerkezetből leginkább a vidéki felsőoktatási intézményekkel rendelkező települések emelkednek
ki: a Szegedi, Debreceni, Pécsi, Egri, Veszprémi, Soproni, Szarvasi járás. Összefüggő, jelentősen
támogatott térség Borsod-Abaúj-Zemplén megye középső, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti,
Baranya megye nyugati része, és Somogy megye. Jelentősen átlag alatti támogatást Pest, KomáromEsztergom, Fejér megye kapott, de átlag alatti Nógrád, Bács-Kiskun, Vas és Zala megye nagy része is.
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127. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások területi különbségei az oktatás fejlesztése
célterületen (2009-2014)
3.2.12.

Egészségügy

Az egészségügy esetén elsősorban infrastrukturális jellegű fejlesztések kaptak jelentős támogatást, de az
egészségügyi szolgáltatások, rendszerek fejlesztése is előtérbe került. 2009 és 2014 között összesen
460,9 Mrd Ft értékben született támogatási szerződés, s 2014 végéig 306,8 Mrd Ft kifizetett
támogatás jutott egészségügyi célra. A források elosztása többé-kevésbé egyenetlenül történt, nagyon
sok járás viszonylag kevés támogatásban részesült. Az egy főre jutó támogatás 31 100 Ft volt.
Területi szinten Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Budapest és Bács-Kiskun megyében használták
fel a legtöbb, Nógrád, Tolna, Heves és Komárom-Esztergomban pedig a legkevesebb forrást.
Sok vidéki kórházban történt jelentős felújítás, mely több járás esetében emelte a támogatottsági szintet.
Kiemelkedő összegűek voltak a kaposvári, kecskeméti, gyulai, miskolci, győri, pécsi, szegedi,
nyíregyházi fejlesztések. Volumenében kisebb, de egy lakosra vetítve jelentős fejlesztések történtek a
Gönci, a Sátoraljaújhelyi, a Tokaji, a Mezőcsáti és a Tabi járásban is. Budapesten az egy főre jutó
támogatások összege viszont elmaradt az országos átlagtól.
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128. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások területi különbségei az egészségügy fejlesztése
célterületen (2009-2014)
3.2.13.

Közművelődés, kultúra, sport

2009-2014 között az egyik legkisebb támogatásban részesült szakterület a kulturális szféra és a sport,
összesen 270,9 Mrd Ft összeggel. Ebből jelentősnek tekinthető az Integrált Közösségi és Szolgáltató
Terek, könyvtárak, múzeumok támogatása, a kulturális örökség megőrzése, a Nemzeti Kulturális
Alapprogram fejlesztései, a művészeti csoportok (zenekarok, énekkarok, táncegyüttesek, színházak
stb.) támogatása, ezen kívül több komoly sportcélú fejlesztés is megvalósult. E fejlesztési célterületen
jelentős volt a hazai források szerepe, a fejlesztések 64%-a hazai forrásból valósult meg.
A főváros kapta a legjelentősebb támogatást, kiemelkedő volt a sport finanszírozása, mint a Nemzeti
Olimpiai Központ előkészítése, a Tüskecsarnok és uszodakomplexum megvalósítása. Vidéken is a
sportcélú fejlesztések voltak a legnagyobbak, mint például a győri sportcsarnok építése, a
szombathelyi, a nyíregyházi, a debreceni stadion rekonstrukciója. Jelentős forrásokat használtak fel a
tanuszodák, és a közoktatás céljait is kiszolgáló kisebb sportcsarnokok, sportpályák építésére is.
A kultúra terén a pécsi Európa Kulturális Fővárosa rendezvényeit és az Agóra-program keretében
megvalósult művelődési ház, multifunkcionális közösségi központok építését kell kiemelni, de
milliárdos fejlesztések valósultak meg Szekszárdon, Békéscsabán, Kaposváron, Győrben, Szegeden,
Szolnokon és Nyíregyházán is.
A támogatások területi képe rendkívül koncentrált, egyrészt Budapest hangsúlyos szerepe, másrészt a
nagyprojektek dominanciája miatt. Kiemelkedő egy lakosra jutó támogatást kapott a Pécsi és a
Fonyódi járás, előbbi Európa Kulturális Fővárosaként, utóbbi a Nemzeti Kézilabda Akadémia
megvalósításának köszönhetően. Jelentős még a Győri, a Szombathelyi, a Székesfehérvári, a
Szekszárdi és a Békéscsabai járás támogatottsága is.
A hazai források területi eloszlása nem különbözik jelentősen az összes támogatásétól: a főváros
részesedése a hazai eredetű források között 50% feletti, Győr-Moson-Sopron, Fejér és Vas megye
támogatása éri el az öt milliárd forintot.

245

129. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások területi különbségei a közművelődés, kultúra, sport
fejlesztési célterületen (2009-2014)
3.2.14.

Szociális ellátás

A szociális ellátórendszer fejlesztésére összesen 310,7 Mrd forintot fordítottak 2009-2014 között. A
támogatott projektek részben a szociális rendszer infrastrukturális fejlesztését segítették, de ide
tartoznak a különböző szociális célú programok illetve a fogyatékosok ellátása és az
akadálymentesítés is.
A támogatások területi eloszlását tekintve kiemelkedik több nagyobb település és néhány elmaradott
térség. Budapest súlya jelentős, országos átlagot meghaladó az egy főre jutó támogatottsága. A Pápai,
Paksi, Nyíregyházi és Debreceni járás forrásszerző képessége szintén kiemelkedő. A jobb helyzetben
lévő dunántúli területek sokkal kevesebb szociális támogatásban részesültek, mint az Alföld és ÉszakMagyarország járásai. Vas, Nógrád, Zala, Fejér, Komárom-Esztergom és Somogy megye csak kisebb
támogatást kapott.
A szociális ellátórendszer fejlesztési forrásainak több, mint fele a hazai költségvetésből származott,
ennek területi eloszlása hasonló mint az összes, e célra fordított támogatásé. A hazai források közel
40%-a Budapestre érkezett, jelentős forráshoz jutott még Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (hazai
források 16%-a) és Hajdú-Bihar megye (hazai források 10%-a) is.
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130. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások területi különbségei a szociális ellátás fejlesztése
célterületen (2009-2014)
3.2.15.

Társadalmi kohézió

2009-2014 között jelentős források jutottak a társadalmi kohézió erősítésére, mely magába foglalja a
hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének, felzárkóztatásának, integrációjának támogatását, a
közösségépítést ugyanúgy, mint a civil szervezetek, egyházak, kisebbségek, érdekképviselő
szervezetek támogatását. E célokra 2009-2014 között 376,9 Mrd Ft került felhasználásra, ami 38
200 Ft egy főre jutó támogatást jelent.
A legnagyobb összegű támogatást Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye kapta. Számottevően kisebb összeghez jutott Komárom-Esztergom, Vas, Fejér és Tolna megye.
A támogatások felhasználásának területi eloszlása követi az elsődleges célterületek földrajzi
szerkezetét. Az ország leghátrányosabb helyzetű térségei kapták a magasabb egy főre jutó
támogatásokat, mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi része, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, a
történelmi Bihar megye határ menti járásai, Nógrád megye keleti része, s a Dráva menti járások.
Kiemelkedő támogatottságú volt még a Balatonfüredi járás, a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumban
a hátrányos helyzetű fiatalok számára megvalósított programok révén.
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131. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások területi különbségei a társadalmi kohézió fejlesztése
célterületen (2009-2014)

3.2.16.

Közigazgatás

A közigazgatás, a bűnmegelőzés, a honvédelem fejlesztése (szervezetfejlesztés, rendszerek
integrációja) a legkisebb támogatásban részesült szakterület, 2009-2014 között 148,7 Mrd Ft jutott e
területek modernizációjára.
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132. ábra:Az egy főre jutó kifizetett támogatások területi különbségei a közigazgatás fejlesztése
célterületen (2009-2014)
A fejlesztési célterület támogatásainak területi koncentráltsága az összes közül a legerősebb, melynek
egyik fő oka, hogy a források döntő többsége nem lokalizálható járási szinten. A 18 milliárd forint
allokálható támogatás kétharmada Budapesten valósult meg. Kisebb, de területileg koncentrált
támogatást kapott a Mórahalmi járás, a Homokháti kistérségi integrált környezeti monitoring központ
és hálózat létrehozására.
Fejlesztési tématerületek hozzájárulása a fenntartható térségfejlődés célkitűzéshez:
3.2.17.

Integrált település- és településhálózati fejlesztés

Az integrált településfejlesztés komplex beavatkozásokkal igyekszik a települések élhetőségét, a
település képét, népességmegtartó-erejét javítani. Ez magában foglalta az integrált városfejlesztésre- és
rehabilitációra, a falufejlesztésre, a kisléptékű településfejlesztésre és a tanyagazdaságok fejlesztésére
jutó forrásokat, valamint a területi kiegyenlítésre, területi tervezésre fordított összegeket. E forrásokból
valósult meg többek között a településeken a közterületek fejlesztése, a zöldterületek növelése, a
település rehabilitáció, és a települési arculat javítása. 2009-2014 között e területre igen jelentős
források jutottak, 335 Mrd Ft került felhasználásra (összesen 369 Mrd Ft értékű támogatásról
döntöttek, de egyes projektek megvalósítása kitolódott a 2015. évre).
A források felhasználása területileg kiegyensúlyozottnak tekinthető. Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Pest, Budapest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kapta a legjelentősebb forrásokat, míg kisebb
támogatásban részesült Komárom-Esztergom, Tolna, Békés és Vas megye is.
A járások többségének az egy főre jutó támogatási értéke nem tér el jelentősen az országos átlagtól.
Különösen kevés az átlag alatti támogatottságú járás, a fővároson kívül mindössze néhány ilyen van.
Jellemzően a kevésbé fejlett térségek kaptak több támogatást: Nógrád megye, Borsod-Abaúj-Zemplén
északi járásai, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, s a Dráva mente. Kiemelkedő támogatottságú a Pécsi
járás, ahol az Európa Kultúra Fővárosa rendezvénysorozathoz kapcsolódó fejlesztések tették ki a
beruházások többségét. Az egy főre jutó támogatást tekintve kiemelkedő még a Tabi, a Szécsényi, az
Edelényi, a Szikszói, a Gönci, a Tokaji és a Sátoraljaújhelyi járás.
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133. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások területi különbségei az integrált település-,
településhálózati fejlesztés célterületen (2009-2014)
A célterület forrásainak közel felét a városfejlesztés tette ki (162 milliárd Ft, 46,1%), ezen belül 17,8
milliárd Ft értékben szociális város rehabilitáció valósult meg. A kistelepülések fejlesztésére 130
milliárd Ft-ot fordítottak (37%), egyéb településfejlesztésre pedig 59 milliárd Ft-ot (16,9%). Utóbbin
belül a Pécsett megvalósult Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat fejlesztései meghatározóak
(28,5 milliárd Ft).
3.2.18.

Környezeti beavatkozások

A környezeti beavatkozások közé azon intézkedések tartoznak, amelyek elsődleges célja a természeti
értékek védelme, a károk megelőzése illetve felszámolása, így a vízgazdálkodás (árvíz, belvíz,
csapadékvíz), az agrár-környezetgazdálkodás, a természetvédelem (élőhelyek, biodiverzitás, tájkép
megőrzése), a kármegelőzés, kármentesítés, rekultiváció és a környezeti monitoring fejlesztései. A
közműfejlesztések – e beszámoló keretei között – viszont a lakhatási infrastruktúra beruházásokhoz
kerültek, bár jellemzően és elsődlegesen környezetvédelmi célokat szolgálnak és ezért
környezetvédelmi célú forrásokból valósultak meg. E célokra 2009-2014 között 1 228,4 Mrd Ft
került felhasználásra (összesen 1 628 Mrd Ft-ról született támogatási szerződés, de a projektek
egy része 2015 végéig kitolódott).
A legnagyobb összegű támogatást Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és BorsodAbaúj-Zemplén megye kapta, Nógrád, Vas, Komárom-Esztergom és Tolna megye pedig a
legkevesebbet.
A környezeti beavatkozások terén számos járás kapott az országos átlagot jelentősen meghaladó egy
főre jutó támogatást. Kelet-Magyarországra jóval nagyobb értékek jellemzőek, mint a Dunántúlra,
ahol inkább szigetszerűen emelkedik ki egy-egy nagyobb mértékben támogatott járás, mint például a
Devecseri, ahol a vörösiszap-katasztrófa következtében kiugró a támogatás nagysága. Kiemelkedő
még a Duna-projekt miatt a Győri járás. A keleti országrészekben ezzel ellentétben nagy, összefüggő
területek részesedtek átlagon felüli támogatásban, például a Tisza mente, Észak-Borsod, a Körösök
vidéke és a Homokhátság jelentős területei is. A beruházások területi elhelyezkedését elsősorban az
adott környezetvédelmi infrastruktúra (pl. szennyvízelvezetés) kiépítettségi szintje befolyásolta.
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134. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások területi különbségei a környezeti beavatkozások
célterületen (2009-2014)
A környezeti beavatkozások sok területen szorosan összekapcsolódnak a lakhatási infrastruktúra
fejlesztésekkel, a két területre együtt 1 303,2 milliárd Ft fejlesztési forrás jutott 2009-2014 között.
Ennek legnagyobb részét a szennyvízkezelés tette ki (375 milliárd Ft 28,8%). 62,9 milliárd Ft-ot a
hulladékgazdálkodás, 140,2 milliárd Ft-ot a környezeti kármentesítés tett ki. A felszíni vizek
védelmére, rendezésére 125,1 milliárd Ft, a környezeti károk megelőzésére (főleg árvízvédelemre)
166,8 milliárd Ft fejlesztési forrás jutott (22,4%). Az agrár-környezetgazdálkodási beruházások a
harmadik legnagyobb terület, 261,8 milliárd Ft forrással (20,1%). A fennmaradó 13,1%-ból a
természeti értékek megőrzése (48,4 milliárd Ft), a jó minőségű és biztonságos ivóvíz-ellátás (64,9
milliárd Ft), és a környezeti nevelés, szemléletformálás (16,8 milliárd Ft) célja említhető még. A
szennyvízkezelés elsősorban az alföldi megyékben volt nagyobb arányú, míg pl. a
hulladékgazdálkodás és kármentesítés részesedése Veszprém megyében a devecseri vörösiszapkatasztrófa kármentesítése miatt. Vízgazdálkodásra a Tisza menti megyékben (Szabolcs-SzatmárBereg, Jász-Nagykun-Szolnok megye) és Győr-Moson-Sopron megyébe érkezett jelentős támogatás,
elsősorban az árvízvédelmi fejlesztésekre (VTT). Az agrár-környezetgazdálkodás súlya Bács-Kiskun
és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jelentősebb.
3.3.

OFTK térségtípusok és településkategóriák szerinti forrásallokáció

A térségtípusok jellemzője, hogy valamilyen társadalmi, gazdasági, földrajzi, környezeti sajátosság
alapján bizonyos területek az országban egy csoportba sorolhatók. Miután valamely szempont(ok)
mentén hasonlónak tekinthetők, ezért e tényezőkre építve közös fejlesztési célok kerültek
megfogalmazásra az országos területfejlesztési dokumentumokban (OTK/OTFK)200. E célok
megvalósításának, a fejlesztéspolitika eredményességének vizsgálatához áttekintettük, hogy a
támogatások volumenüket és területi eloszlásukat tekintve mennyire segíthették ezeknek a céloknak a
megvalósulását.

200

A jelenleg hatályos Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 2014-től hatályos, 2005-2013 között
az Országos Területfejlesztési Koncepció rögzítette az országos területfejlesztési célokat.

251

Főváros, városok és vidéki térségek
3.3.1.

Budapest és Pest megye

Budapest
A fővárosba a vizsgált időszakban 863,3 milliárd Ft támogatási forrás érkezett, ez az összes,
hazánkban felhasznált fejlesztési támogatás 10,6%-a. Egy főre vetítve a budapesti támogatások nem
érik el az országos átlagot, annak mindössze 69%-át teszik ki. Az alacsonyabb összeg mögött
elsősorban az európai uniós források felhasználásának feltételei állnak: Budapest kisebb támogatási
intenzitásra jogosult magasabb fejlettségi szintje miatt. A Budapestre jutó támogatások egy főre
vetített alacsonyabb értékét emellett a lakosságszám is befolyásolja. Jellemzően azokon a
célterületeken haladja meg az országos átlagot a főváros támogatottsága, ahol nagyarányú a hazai
források részesedése (közművelődés, kultúra, sport, szociális ellátás és az energetika). A
közigazgatásban felhasznált fejlesztési források a főváros országos irányító funkciói miatt
kimagaslóak. Magas az üzleti környezet fejlesztése, a K+F+I, valamint a foglalkoztatás és képzések
egy főre jutó támogatottsága is. Azonban a K+F+I szektor jelentős része tömörül a fővárosban, s a
foglalkoztatottság és termelési érték arányában is jóval kisebb támogatást kaptak a budapesti
kedvezményezettek, mint a vidékiek. Ugyan nem éri el az országos átlagot, de jelentős források
érkeztek a közlekedés és szállítás célterületre is. Több nagy projekt is megvalósult a fővárosban,
például a metró és villamos fejlesztések, valamint az M0 körgyűrű fejlesztése.
Jelentősen elmarad azonban az országos átlagtól a környezeti beavatkozások, a lakhatási
infrastruktúra, az infokommunikációs technológiák, az agrárgazdaság, a vállalkozásfejlesztés és a
turizmus támogatottsága.

135. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások az országos átlaghoz viszonyítva az egyes fejlesztési
célterületeken Budapesten (2009-2014)
Pest megye
2009-2014 között Pest megyébe 518 milliárd forint fejlesztési támogatás érkezett, volumenében csak a
fővárosba és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezett összeg haladja meg ezt. Egy főre vetítve
viszont Pest megye a legalacsonyabb értékkel rendelkezik: az országos átlag 59,1%-a, ennél még
Budapest támogatottsága is magasabb. A fejlesztési célterületek közül mindössze a lakhatási
infrastruktúra területén jutott az országos átlagnál több támogatás a megyébe. Viszonylag magasabb,
de az országos átlag alatti értékkel rendelkezik a közlekedés és szállítás, a környezeti beavatkozások
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és az integrált település-, és településhálózat fejlesztés célterület. Ugyanakkor az infokommunikációs
technológiák fejlesztése minimális támogatást kapott, s nagyon alacsony – az országos átlag alig 20%a – a társadalmi kohézió, a K+F+I, az egészségügy és a közművelődés, kultúra, sport célterület
támogatottsága is.

136. ábra:Az egy főre jutó kifizetett támogatások az országos átlaghoz viszonyítva az egyes fejlesztési
célterületeken Pest megyében (2009-2014)
Pest megyében nincs olyan járás, ahol az egy főre jutó támogatás elérte volna az országos átlagot.
Magyarország legkisebb támogatást kapott járásai Pest megyében találhatóak: a Dunakeszi és a
Monori járás az országos átlag 19,8% illetve 21,6%-át kapta. További hat járás fajlagos
támogatottsága nem éri el az országos átlag felét (aszódi, budakeszi, gyáli, ráckevei, szentendrei,
vecsési). Mindössze négy járás éri el az országos átlag 75%-át (ceglédi, érdi, pilisvörösvári,
szigetszentmiklósi), ezek mindegyikében jelentős infrastrukturális fejlesztések történtek.
3.3.2.

Városok és községek

Városok
Magyarországon a huszonhárom megyei jogú városon kívül 117 db tízezer főnél népesebb és 205 db
tízezer fő alatti városi jogállású település található. A településkategóriák között jelentős különbségek
vannak a fejlesztési források felhasználási célterületeit tekintve. Budapesten a közlekedés és szállítás
célterület súlya meghatározó, de a gazdaságfejlesztésre és a környezeti beavatkozásokra is jelentős
források jutottak. A többi városkategória között nincsenek nagyarányú különbségek, de a megyei jogú
városok esetében a humán szolgáltatások súlya kiemelkedő.

253

137. ábra: A kifizetett támogatások az egyes fejlesztési célterületeken a különböző
településkategóriákban (2009-2014)
A városok esetében az egy főre jutó támogatásokat tekintve látványosabb különbségek tapasztalhatók.
A tízezer fő alatti települések egy főre jutó értéke jelentősen magasabb a vállalkozásfejlesztés, az
üzleti környezet fejlesztés, az agrárgazdaság és a környezeti beavatkozások célterületen, mint a másik
kettő városkategóriában. A tízezer főnél népesebb nem megyei jogú városok egyik célterületen sem
mutatnak kimagasló értéket: néhány kategóriában meghaladják ugyan az országos átlagot, de
többnyire még azt sem érik el. A megyei jogú városok leginkább a humán szolgáltatások területein
dominálnak, így kimagasló egy főre jutó támogatással rendelkeznek az oktatás, az egészségügy, a
közművelődés, kultúra, sport és a szociális ellátás célterületén is, s a K+F+I területen is több, mint
kétszeresen meghaladják az országos átlagot.
Községek
Magyarország községei összesen 1 483 milliárd Ft támogatásban részesültek 2009 és 2014 között. Ez
közel 510 ezer Ft-ot jelent egy községi lakosra vetítve. A teljes népesség egy főre jutó támogatásának
ez csupán 83%-a, tehát a községekre arányaiban kevesebb támogatás jutott.
A célterületek közül az agrárgazdaság emelkedik ki, valamint a környezeti beavatkozások és az
integrált település-, és településhálózat fejlesztés haladja meg az országos átlagot. Az
infokommunikációs technológiák, az egészségügy és a K+F+I célterület egy főre jutó támogatása
mindössze 20%-a az országos átlagnak.
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138. ábra:Az egy főre jutó kifizetett támogatások az országos átlaghoz viszonyítva az egyes fejlesztési
célterületeken a községekben (2009-2014)
Ipari válságtérségek
A hagyományos ipari központokhoz kapcsolódó ipari válságtérségek 4 járása és a szerkezetátalakítást
igénylő ipari térségek 5 járása összességében az országos átlagnál alacsonyabb egy főre jutó
támogatásban részesült, a leszakadó ipari válságtérségek mindegyike rendkívül alacsony támogatást
kapott. A kilenc járás átlagát Miskolc jelentősen, Várpalota kisebb mértékben javítja. A fejlesztési
célterületek között az infokommunikációs technológiák fejlesztése és az energetika volt kimagaslóan
támogatott. Ugyanakkor az agrárgazdaság mellett a szociális ellátás, a környezeti infrastruktúra és a
turizmus is relatíve kis összegeket kapott e térségekben.

139. ábra:Az egy főre jutó kifizetett támogatások az országos átlaghoz viszonyítva az egyes fejlesztési
célterületeken az ipari válságtérségekben (2009-2014)
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3.3.3.

Vidéki térségek

Vidéki térségek
Az OFTK szerint 175 járás közül 134 számít vidéki járásnak201, lefedve az ország területének jelentős
részét. A megyeszékhelyeken kívül gyakorlatilag csak a Budapesti agglomeráció, KomáromEsztergom megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye iparosodott urbanizált térségei nem számítanak
vidéki járásnak, ugyanakkor Kaposvár, Szekszárd és Zalaegerszeg térsége még megyeszékhelyként is
vidéki járásnak tekinthető.
A vidéki térségek priorizálása elsősorban a Darányi Ignác Terv - ÚMVP 3-4. tengely forrásainál volt
kiemelkedő, hiszen a 3. tengely csak vidéki térségekbe, a 4. tengely a 10 ezer fő alatti településekre
irányult, mely jelentősen befolyásolta a forrásallokációt.
Összességében a vidéki járások egy főre jutó támogatottsága átlag feletti (111%). A fejlesztési
célterületek közül az agrárgazdaság, a környezeti beavatkozások, a lakhatási infrastruktúra, a
vállalkozásfejlesztés és a turizmus kapott relatíve magasabb támogatást. Alacsonyabb egy főre jutó
támogatás jellemzi viszont a K+F+I, a közművelődés, kultúra, sport és az infokommunikációs
technológiák fejlesztését.

140. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások az országos átlaghoz viszonyítva az egyes fejlesztési
célterületeken a vidéki térségekben (2009-2014)
Tanyás térségek
A tanyás térségek202 többsége a Dél-alföldi régióban található, de Pest és Jász-Nagykun-Szolnok
megye déli részén, továbbá Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is jelentős összefüggő
területek vannak.

201

Azon járások, melyek népsűrűsége kevesebb, mint 120 fő/km2.
Azon járások, ahol a külterületen élő népesség aránya az össznépességből az országos átlag fölött van, és a
járás nem a Dunántúlon helyezkedik el.
202
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141. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások az országos átlaghoz viszonyítva az egyes fejlesztési
célterületeken a tanyás térségekben (2009-2014)
Összességében az érintett járásokban az egy főre jutó támogatási érték meghaladta az országos átlagot
(115%). A fejlesztési célterületek közül különösen az agrárgazdaság, a lakhatási infrastruktúra, a
vállalkozásfejlesztés és szociális ellátás támogatottsága volt kiemelkedő a tanyás térségekben. A
K+F+I, az egészségügy és az infokommunikációs technológiák magasabb támogatottsága inkább
annak köszönhető, hogy tanyás járásnak számít több nagyváros térsége is (Debrecen, Szeged,
Kecskemét). Jelentősen átlag alatti támogatás ugyanakkor csak néhány fejlesztési célterületet
jellemzett (közművelődés, kultúra, sport, integrált település-, településhálózat fejlesztés, közlekedés és
szállítás).
A tanyás járások közül a Bács-Kiskun és Csongrád megyeiek, a közép-békésiek, valamint a
Nyíregyházi és a Debreceni járás átlag feletti támogatásban részesült, míg különösen a Pest megyeiek
egy főre jutó támogatási értéke messze elmaradt az országos átlagtól.
Tanyafejlesztési Program (2011-2014)203
A tanya – mint hagyományos gazdálkodási-, települési- és létforma – a magyar nemzeti örökség része.
A Nemzeti Vidékstratégia térségi komplex vidékfejlesztési nemzeti programjaként 2011-ben indult –
és azóta minden évben meghirdetésre kerül – a Tanyafejlesztési Program. A teljes mértékben hazai
forrásból támogatott program célja a tanyák és tanyás térségek védelme és fejlesztése, a tanyákon élők
élet- és gazdálkodási körülményeinek javítása. 2013-tól kezdve az Alföld egész területéről, összesen
724 településről lehetett pályázatot benyújtani. A program egyrészt önkormányzatok, helyi
közösségek, másrészt tanyagazdák és tanyán élő lakosok számára biztosított támogatást.
A program legnépszerűbb célterülete a tanyagazdaságok fejlesztése volt, minden második pályázat
ezen célt jelölte meg, a teljes keretösszeg egyötöde jutott gazdaságok fejlesztésére és indító
támogatására. A támogatási összegek közel fele jutott a tanyai termékek piacra jutásának
elősegítésére, 14%-uk pedig földutak karbantartására. A program kiemelt célja a villany nélküli
tanyák villamos energiával történő ellátása, amelyre az önkormányzati és az egyéni

203

Földművelésügyi Minisztérium Agrárfejlesztési Főosztály részanyaga alapján. A Tanyafejlesztési Program
nemzeti költségvetésből működő térségi program, célterülete az OFTK tanyás térségek lehatárolását veszi alapul,
azonban attól eltér, az alföldi megyék területére terjed ki, beleértve Pest megye kapcsolódó járásait. A program
célterülete 2016-ban: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-SzatmárBereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi,
Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.
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tanyavillamosításon keresztül is juttat támogatást, amely a Tanyafejlesztési Program teljes
költségvetésének 13%-át teszi ki.
A Program keretében (2011-2014 között) összesen 1080 db pályázat nyert el támogatást 6 170 millió
Ft összegben. közel 5 milliárd Ft került kifizetésre. E támogatások több, mint 40%-a érkezett BácsKiskun megyébe, illetve hasonló mennyiségű forrás jutott a többi jelentős tanyás térségekkel
rendelkező megyékbe (Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest), megyénként
300-500 millió forint. Kisebb támogatást kapott még Budapest. Az egyéni típusú fejlesztések esetében
a legtöbb pályázat a régi nagyhatárú mezővárosok területéről, valamint azokkal szomszédos
területekről érkezett (pl. Kecskemét, Békéscsaba, Gyula, Debrecen, Hódmezővásárhely).

142. ábra: A Tanyafejlesztési Program kifizetett támogatásainak területi megoszlása (2011-2014)
Aprófalvas térségek
Aprófalvas járások204 Magyarországon főleg a Dunántúlon vannak, de aprófalvas térség BorsodAbaúj-Zemplén megye északi része, valamint a Pásztói és a Fehérgyarmati járás is. Az aprófalvas
járások székhelyei többségében kisvárosok, de ilyen járásnak számít a Pécsi, a Kaposvári, a
Zalaegerszegi, a Nagykanizsai, a Szombathelyi és a Veszprémi járás is. Ezért ezek a járások sem
képeznek homogén csoportot.
Összességében a támogatások egy főre jutó értéke az országos átlag feletti (110%). A fejlesztési
célterületek közül az integrált település- és településhálózat fejlesztés, a turizmus, az
infokommunikációs technológiák, a társadalmi kohézió, az oktatás és a közművelődés, kultúra, sport
támogatottsága haladja meg az országos átlagot. A szociális ellátás, az energetika és az üzleti
környezet fejlesztése viszont relatíve kevés támogatásban részesült e járásokban.

204

Azon járások, amelyekben az aprófalvak (500 fő állandó népességnél kisebb lélekszámú települések)
számának aránya a járás összes településszámából az országos átlag felett volt, és az aprófalvak egy járásra jutó
száma is meghaladta az országos átlagot.
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143. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások az országos átlaghoz viszonyítva az egyes fejlesztési
célterületeken az aprófalvas térségekben (2009-2014)
Az aprófalvas járásokba érkezett összes támogatás tekintetében jelentős különbségek vannak: országos
átlag felettiek a Vas megyei járások, a Csornai és a Soproni járás, (elsősorban a vonalas infrastruktúra
fejlesztések miatt), valamint az észak-borsodi, abaúji és dél-baranyai járások (utóbbiak főleg a
társadalmi kohéziót segítő és az integrált településhálózat fejlesztési támogatásoknak köszönhetően).
A Devecseri járás speciális helyzete miatt kapott nagy összegű támogatást. Ezzel szemben nem éri el
az országos támogatottság átlagát több járás Zala megyében, valamint Baranya és Tolna megye
határán.
Ormánság
Az Ormánság hátrányos helyzetű és periférikus fekvésű térség, Baranya megye déli részén. A
hátrányos helyzetnek és kis lakosságszámnak megfelelően az egy főre jutó támogatás kiemelkedően
magas, az országos átlag 179%-a. A célterületek között kiemelkedik a társadalmi kohézió, ami a
hátrányos helyzet következményeit hivatott enyhíteni. Jelentős közlekedési beruházások is
megvalósultak a vizsgált időszakban, elsősorban alsóbbrendű közutak fejlesztése: e célra az országos
átlag közel három és félszerese jutott egy ormánsági lakosra. Kiemelkedő volt az agrárgazdaság és
turizmus támogatottsága is, de a fejlesztési célterületek nagy részén az egy főre jutó támogatás
meghaladta az országos átlagot. A K+F+I és az infokommunikációs technológiák fejlesztése mellett
nagyon kevés támogatás jutott a szociális ellátás területre, mely kedvezőtlenül érintette a térséget.
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144. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások az országos átlaghoz viszonyítva az egyes fejlesztési
célterületeken az Ormánságban (2009-2014)
3.3.4.

A területfejlesztési törvényben kiemelt térségek

Balaton-térség (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet)
A Balaton térség településeit a 2008.évi LVII. törvény jelöli ki, amely három kategóriába sorolja az
érintett 180 települést: Balaton parti, Balaton partközeli és Balaton háttér településekre.
A Balaton-térségi települések támogatottsága az országos átlaggal megegyező, de az átlagot jóval
meghaladó mértékben egyértelműen kimagaslik a turizmus támogatása. Az infokommunikációs
technológiák, a szociális ellátás, az üzleti környezet, a lakhatási infrastruktúra és az egészségügy
fejlesztésére, valamint a foglalkoztatásra és képzésekre ugyanakkor az országos átlagtól jelentősen
elmaradó források érkeztek a térségbe.

145. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások az országos átlaghoz viszonyítva az egyes fejlesztési
célterületeken a Balaton-térségben (2009-2014)
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A Balaton térség településeit a három meghatározott kategória szerint vizsgálva még nagyobb
különbség rajzolódik ki. A partközeli települések a közlekedés és szállítás célterületen megvalósult
beruházásoknak köszönhetően kiemelkedő támogatottságúak voltak205, elsősorban a Hévízt elkerülő
76. sz. főút fejlesztése miatt. Jelentős különbség volt a térségben meghatározó turizmus támogatásában
is, itt a parti és partközeli települések kimagasló értékéhez képest a Balaton háttér települések
támogatottsága alig haladja meg az országos átlagot. Jelentős még a parti települések magasabb
támogatása a háttér településekhez képest a K+F+I, az energia, a társadalmi kohézió és a
közművelődés, kultúra, sport célterületen is. Ugyanakkor az agrárgazdaság területén a
háttértelepülések támogatottsága nagyobb.

146. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások területi különbségei a Balaton-térségben (20092014)
Tokaj térsége (Tokaj Borvidék)
Tokaj térségébe Borsod-Abaúj-Zemplén megyének a Tokaji Borvidék Hegyközséghez tartozó
huszonhét települése tartozik, köztük öt város, Tokaj, Szerencs, Abaújszántó, Sárospatak és
Sátoraljaújhely.
A térség egy főre jutó fejlesztési célú támogatásai jelentősen, 41%-kal meghaladják az országos
átlagot. Az összesített érték mögött azonban jelentős különbségek húzódnak meg a különböző
fejlesztési célterületek vonatkozásában. Kiemelt támogatásban részesült a turizmus, az egészségügy,
az integrált település-, és településhálózat fejlesztés és a vállalkozásfejlesztés, valamint a társadalmi
kohéziós célok – ezek mindegyikében legalább kétszeresen meghaladta az egy főre jutó támogatás az
országos átlagot. Alacsony volt azonban a lakhatási infrastruktúra és az infokommunikációs
technológia fejlesztésének támogatása.

205

Ebben azonban nagy szerepet játszik, hogy a Balaton partközeli településcsoportba Hévízen kívül mindössze
hat község tartozik, s ez az egy főre jutó támogatások esetében településcsoport szintjén jellemzően kiugró
értéket eredményez.
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147. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások az országos átlaghoz viszonyítva az egyes fejlesztési
célterületeken Tokaj térségében (2009-2014)
3.3.5.

Területfejlesztési szempontból speciálisan kezelt térségek

Kedvezményezett térségek
A 290/2014. (XI. 26) Korm. rendelet határozza meg a területi fejlettség szerinti kedvezményezett
járásokat. Az érintett 109 járást összesített értékei alapján megállapítható, hogy a kedvezményezett
járások az országos átlagnál kissé nagyobb támogatást kaptak: az összesített egy főre jutó támogatási
összeg az országos átlag 114%-a. A fejlesztési célterületek közül hat támogatása jelentősen
meghaladja az országos átlagot ezekben a járásokban: különösen az agrárgazdaság, de a környezeti
beavatkozások, a lakhatási infrastruktúra, a társadalmi kohézió, a vállalkozásfejlesztés és az integrált
település-, településhálózat fejlesztés célterülete is.
Jelentősen átlag alatti volt a K+F+I, a közművelődés, kultúra, sport és az infokommunikációs
technológiák célterületek támogatása a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott
támogatandó járások esetében.

262

148. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások az országos átlaghoz viszonyítva az egyes fejlesztési
célterületeken a kedvezményezett járásokban (2009-2014)
Területi szinten is jelentős különbségek rajzolódnak ki. A járások jelentős részében az egy főre jutó
támogatás nem érte el az országos átlagot. Ilyen a Nyugat-Dunántúl és a Közép-Dunántúl összes
érintett járása, a Pest megyei járások, Nógrád megyében öt járás. A 109 járásból 58 fajlagos
támogatottsága haladja meg az országos átlagot, míg 51 járás nem éri el azt. A kormányrendelet által
meghatározott mindhárom kategóriában vannak olyan járások, amelyek kisebb támogatásban
részesültek 2009 és 2014 között.

149. ábra:Az egy főre jutó kifizetett támogatások területi különbségei a kedvezményezett járásokban
(2009-2014)

263

Komplex programmal fejlesztendő járások
Az ország lakosságának tíz százaléka él a kormányrendelet szerint komplex programmal fejlesztendő
járásokban. Ez az ország legkevésbé fejlett harmincöt járását jelenti. A vizsgált időszakban a 33
leghátrányosabb helyzetű térség fejlesztése bizonyos támogatások vonatkozásában preferenciát kapott,
így indokolt e térségek támogatottságának elemzése is.
Egy lakosra jutó támogatásuk 22%-kal haladja meg az országos átlagot. A fejlesztési céltereületeket
tekintve azonban nagy különbségek vannak, hiszen a hátrányos helyzetűeket támogató társadalmi
kohéziós célú források összege kimagasló, több, mint kétszerese az országos átlagnak. Magas a
környezeti beavatkozások, az agrárgazdaság és az üzleti környezet fejlesztésének támogatottsága, de
az integrált település-, településhálózat fejlesztésére jutó támogatások is meghaladják az országos átlag
másfélszeresét. Nagyon alacsony viszont a K+F+I, a közművelődés, kultúra, sport és az
infokommunikációs technológiák fejlesztésére jutó források volumene.
A komplex programmal fejlesztendő járások közül, a harmincöt járásból tizennégyben nem éri el az
egy főre jutó támogatás az országos átlagot. Országos szinten is kiemelkedő a Devecseri és a
Kunhegyesi járás támogatottsága a megvalósult környezeti beavatkozásoknak köszönhetően, illetve a
Záhonyi járásé a vonalas infrastruktúra fejlesztések révén. Tizenhat járásban haladja meg jelentősen az
országos átlagot az egy főre jutó támogatási érték.

150. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások az országos átlaghoz viszonyítva az egyes fejlesztési
célterületeken a komplex programmal fejlesztendő járásokban (2009-2014)
Leghátrányosabb helyzetű kistérségek számára működtetett program (LHH program)
2011-ben a harminchárom LHH kistérség (a komplex programmal fejlesztendő járások korábbi térségi
kategóriájának felel meg) lakónépessége összesen 905 ezer fő volt, ami az ország teljes lakosságának
9,1 %-a volt. Az érintett konstrukciók esetében az LHH kistérségek összességében a támogatások 24,5
%-át kapták.206
2008-2011 között szerződtek ezen konstrukciókra, és összesen 382,9 milliárd Ft támogatást fizettek ki,
amiből 93,8 milliárd forint jutott a 33 LHH kistérségbe.
206

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek (a komplex programmal fejlesztendő járások korábbi térségi
kategóriájának felel meg) speciális támogatásainak vizsgálata a GOP 9, a ROP-ok 107, a TÁMOP 28 és a TIOP
15 támogatási konstrukciójának vizsgálatával történt, a GOP és a ROP esetében a 33 LHH, a TÁMOP és a TIOP
esetében a 47 LHH+HH kistérséget részesítették előnyben ezen konstrukciók esetében.
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Operatív Program megnevezése

LHH kistérségek
támogatásai (Ft)

Dél-Alföldi Regionális Operatív Program
(DAOP)

Nem LHH kistérségek
támogatásai (Ft)

7 288 905 407

53 134 428 897

13 457 505 435

36 954 899 620

Észak-Alföldi Regionális Operatív Program
(ÉAOP)

19 887 023 333

51 469 635 777

Észak-Magyarországi Regionális Operatív
Program (ÉMOP)

17 265 139 267

35 998 862 477

Gazdaságfejlesztési
(GOP)

18 433 346 758

7 850 557 159

Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP)

5 417 961 433

45 727 619 287

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
(TIOP)

12 095 927 128

57 929 075 969

Dél-Dunántúli
Regionális
Program (DDOP)

Operatív

Operatív

Program

Összesen
93 845 808 761
289 065 079 186
12. táblázat: Az „LHH konstrukciók” támogatásai operatív programonként (2008-2011)
A LHH térségekbe érkező források több mint fele a térségi felzárkózás területét szolgálta, ágazati
szinten az oktatás kapta a források harmadát, a vállalkozásfejlesztés az ötödét, az egészségügy pedig a
17 %-át, a többi ágazat már kisebb mértékben részesült ezekből a forrásokból.

151. ábra: A leghátrányosabb térségekbe érkező célzott ("LHH") források tématerületi megoszlása
A speciálisan ilyen támogatások megoszlása szerint az LHH kistérségeket tekintve legtöbb támogatás
a Berettyóújfalui, a Mátészalkai, a Nyírbátori, a Kisteleki, a Hevesi és a Tamási kistérségekbe
érkezett, ezek mindegyike legalább 4 milliárd forint ilyen forrásban részesült. Az egy főre jutó
támogatások tekintetében kiemelkedik a Kisteleki járás, valamint magas volt még a Tokaji, az AbaújHegyközi, a Sellyei és a Szikszói kistérség támogatása is. Kisebb volumenű forrást kapott a
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Bodrogközi, a Lengyeltóti és a Csengeri, az egy főre jutó támogatások tekintetében pedig az Ózdi, a
Vásárosnaményi és a Mezőkovácsházai LHH kistérség.

152. ábra: Az „LHH” források nagysága a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (2008-2011)
Szabad Vállalkozási Zónák
Szabad Vállalkozási Zónának 1202 település számít a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet szerint. E
települési kör lehatárolása ugyan a vizsgált időszak végén történt, ugyanakkor érdemes áttekinteni,
hogy a támogatások szintje mennyiben indokolta e települések területi preferenciáit.
Az egy főre jutó összesített támogatásuk 16%-kal haladta meg az országos átlagot. A fejlesztési
célterületek közül kiemelkedő a társadalmi kohéziós célok, az agrárgazdaság, a környezeti
beavatkozások támogatottsága. Jelentősen átlag alatti viszont a K+F+I, a közművelődés, kultúra, sport,
és az infokommunikációs technológiák fejlesztésének egy főre jutó támogatási értékei. Ezen eltérések
főleg a településméretből adódnak, a Szabad Vállalkozási Zónák elsősorban kistelepüléseken lettek
kijelölve.
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153. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások az országos átlaghoz viszonyítva az egyes fejlesztési
célterületeken a Szabad Vállalkozási Zónákban (2009-2014)
A három - e térségekben leginkább priorizált – fejlesztési cél (vállalkozásfejlesztés, üzleti környezet
fejlesztés, foglalkoztatás) támogatásainak területi eloszlását vizsgálva feltűnő, hogy a kevesebb magas
támogatási értékkel rendelkező település mellett milyen sok elmarad e tekintetben az országos átlagtól,
mely a kedvezmények szükségességét, indokoltságát jelzi.

154. ábra:Az egy főre jutó kifizetett támogatások területi különbségei a Szabad Vállalkozási Zónákban
a vállalkozásfejlesztési, az üzleti környezet fejlesztési és a foglalkoztatási célterületeken (2009-2014)
Romák által magas arányban lakott térségek
45 olyan járás van az országban ahol az országos átlag kétszeresét meghaladó arányú a roma lakosság
aránya a lakónépességből, döntően a külső és belső perifériákon. Az érintett járások főleg az északkeleti országrészben, a Tisza-tó térségében, a Dél-Dunántúl déli peremén találhatóak. Jellemzően
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kisvárosi központokkal jellemezhető térségek, a megyei jogú városok közül egyedül Salgótarján
érintett.
A többségében elmaradott járások egy főre jutó támogatása jelentősen meghaladta az országos átlagot
(124%). A fejlesztési célterületek esetében azonban jelentős a különbség. Kimagasló volt a társadalmi
kohéziós célok támogatása – több mint kétszerese az országos átlagnak. Jelentős volt a környezeti
beavatkozások, az agrárgazdaság, az üzleti környezet fejlesztése és az integrált település-,
településhálózat fejlesztés támogatottsága is. Ezzel szemben minimális értékű támogatás jutott a
közművelődés, kultúra, sport és az infokommunikációs technológiák fejlesztésére.

155. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások az országos átlaghoz viszonyítva az egyes fejlesztési
célterületeken a romák által magas arányban lakott térségekben (2009-2014)
Különösen a Közép-Tisza-vidék és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részének támogatottsága
kiemelkedő, de Borsod-Abaúj-Zemplén északi és Baranya megye déli része is jelentős forrásokhoz
jutott. A 45 járás közül 18-ban a támogatások értéke nem érte el az országos átlagot, különösen
szembetűnő összefüggő területet alkotnak e járások Putnok-Ózd-Pétervására-Salgótarján-SzécsényPásztó térségében és a Dráva mentén.
A társadalmi kohéziós célú támogatások kiemelt szerepet játszhatnak a hátrányos helyzetű területek
felzárkózásában, ennek megfelelően a romás térségek többsége kiemelten részesült e fejlesztési
forrásokból, különösen Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya megyében.
3.3.6.

Határ menti térségek

Az ország határ menti járásai speciális helyzetben vannak, hiszen elhelyezkedésüknek köszönhetően
az ország külső perifériáin fekszenek, és számos hátrányos helyzetű térséget is lefednek, ugyanakkor a
határon átívelő kapcsolatokból előnyre is szert tehetnek. Ezeket a térségeket a hazai források és
nemzeti operatív programok mellett az európai területi együttműködési – kiemelten a határon átnyúló
együttműködési – programok is támogatják.
Összességében az ide érkező támogatások egy főre jutó értéke 23%-kal haladta meg az országos
értéket. Viszonylag kisebbek a fejlesztési célterületek közötti eltérések is, leginkább az
infokommunikációs technológiák fejlesztésére (megyeszékhelyek miatt) és a társadalmi kohéziós célra
jutó támogatások (hátrányos helyzetű járások miatt), valamint a környezeti célra kapott források
haladják meg az országos átlagot. A közművelődés, kultúra, sport és a szociális célterületek
támogatottsága viszont relatíve alacsony.
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A legjelentősebb források természetesen a megyeszékhelyekre érkeztek, de számottevő támogatást
kapott még Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti része is (Záhonyi, Vásárosnaményi, Mátészalkai
járás). Az egy főre jutó támogatásokat vizsgálva feltűnő, hogy összefüggő átlag feletti támogatás
jellemezte az északkeleti határ menti járásokat, Soprontól délre, az osztrák határ mentét, valamint a
Makótól Bajáig terjedő sávot. Az átlagtól elmaradó támogatottságú terület Komáromtól Ózdig a
szlovák határ mente, valamint a Lentitől Barcsig elnyúló délnyugati határtérség.

156. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások az országos átlaghoz viszonyítva az egyes fejlesztési
célterületeken a határmenti térségekben (2009-2014)
Határon átnyúló együttműködési programok
A megyék részvételével szervezett határon átnyúló együttműködési programok jellegzetessége,
hogy a határon átívelő kapcsolatokat erősítő támogatások (88,01 milliárd Ft) alig több mint 40%-a
érkezett a határ menti járásokba, jelentős összegek jutottak viszont a közeli megyeszékhelyekre és a
fővárosba. (A Budapestre érkezett források olyan szervezetekhez köthetőek, amelyek országos
hatókörrel rendelkeznek, így jogosultak voltak a határon átnyúló együttműködési programok
forrásaira.)
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157. ábra: A határon átnyúló együttműködési programokból a határmenti megyékben és járásokban
kifizetett támogatások (2009-2014)
3.3.7.

A klímaváltozás hatásainak leginkább kitett térségek

Homokhátság
A Homokhátság Fejlesztési Tanács 117 településének összesített egy főre jutó támogatási értéke kis
mértékben (11%-kal) meghaladja az országos átlagot. A fejlesztési célterületek között egyértelműen az
agrárgazdaság dominál, az egy főre jutó országos átlag több mint kétszerese érkezett a térségbe.
Jelentősen átlag feletti még a vállalkozásfejlesztés és a lakhatási infrastruktúra támogatottsága is.
Ugyanakkor relatíve kisebb források jutottak a közművelődés, kultúra, sport, a szociális ellátás, a
társadalmi kohézió és a foglalkoztatás célokra.
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158. ábra: Az egy főre jutó kifizetett támogatások az országos átlaghoz viszonyítva az egyes fejlesztési
célterületeken a Homokhátságon (2009-2014)
A térségbe több, mint 84 milliárd Ft fejlesztési forrás érkezett a környezeti beavatkozások célterületre,
melynek közel fele a lakhatási infrastruktúra fejlesztésekhez kapcsolódott. A környezeti
beavatkozások között a legjelentősebbek az agrár-környezetgazdálkodási beruházások, a csapadék- és
belvízelvezetés, valamint számos város térségének szennyvíztisztítása és csatornázása volt.
Tisza-völgy
A Tisza mentén található huszonnyolc járás támogatottsága kimagasló, az országos átlagot jelentős
mértékben, 41%-kal meghaladja. E kimagasló értéknek az egyik oka, hogy a Tisza társadalmigazdasági szempontból kevésbé fejlett térségeket fűz fel. A térségben kiemelkedő volt az üzleti
környezet fejlesztésére, a környezeti beavatkozások megvalósítására, az agrárgazdaság, a szociális
ellátás és a társadalmi kohézió céljára jutó források relatív nagysága.
A Tisza-menti járások többsége az országos átlagot meghaladó mértékben részesedett a
támogatásokból. A megyeszékhelyek nagy volumenű támogatásain kívül a környezeti beavatkozások
révén kiemelkedő volt a Kunhegyesi, Vásárosnaményi és a Szolnoki járás támogatása (árvízszintcsökkentő tározók, árvízvédelmi töltések fejlesztése, ártér-revitalizáció). Országosan kiemelkedő még
a Záhonyi és Törökszentmiklósi járás támogatása a megvalósított vasúti és közúti beruházásokhoz
kapcsolódóan.
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159. ábra:Az egy főre jutó kifizetett támogatások az országos átlaghoz viszonyítva az egyes fejlesztési
célterületeken a Tisza-völgyben (2009-2014)
Európai és nemzetközi területi együttműködések forrásai207

3.4.

A nemzeti végrehajtási kompetenciába tartozó operatív programok mellett a 2007-2013 közötti
kohéziós politika beavatkozásainak másik pillérét a harmadik célkitűzésként meghatározott ETE
programok jelentették. E célkitűzés határon átnyúló, transznacionális és interregionális
együttműködési programtípus megvalósítását támogatta, amelyek mind különböző területi egységek
együttműködését segítették az unió területének erőteljesebb integrációja, harmonikus és
kiegyensúlyozott fejlődése érdekében.
Magyarország a 2007-2013-as időszakban összesen 13 (hét határ menti, kettő transznacionális és
négy interregionális) együttműködési programban vett részt. 15 megye érintettjei voltak
jogosultak egy vagy több határ menti programban támogatásra. A transznacionális és interregionális
programok hazánk teljes területét lefedték.
Az ETE programok sajátossága, hogy lebonyolításuk egységes szerkezetben történik a (közös)
monitoring bizottságokban hozott közös döntések végrehajtásával. A projekteket több különböző
országból származó partnerintézmény közösen valósítja meg. Az egyes programok végrehajtásában
hatáskörrel rendelkező, a partnerországok közös döntése alapján felállított intézmények a következők:
-

Az Irányító Hatóság az adott program szabályszerű működéséért és jogi képviseletéért felelős.

-

A Közös Technikai Titkárság az Irányító Hatóság működését segíti az adott program
koordinációjának és végrehajtásának támogatásával és a projektek vezető partnereivel való
közvetlen kapcsolattartással.

-

Az Igazoló Hatóság a partnerek igazolt költségnyilatkozatainak és kifizetési kérelmeinek
elkészítéséért, azoknak az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáért, valamint a kifizetések
fogadásáért felelős.

-

Az Ellenőrző Hatóság a menedzsment és ellenőrzési rendszer működését vizsgálja.

Magyarország hat program esetében volt felelős a közös intézményrendszer működtetéséért: az
irányító hatóság funkcióját a Miniszterelnökség (Nemzetközi Együttműködési Programok
Végrehajtási Főosztálya), az igazoló hatóság feladatait a Magyar Államkincstár, az ellenőrző hatóságét
pedig az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látta el. A közös technikai titkárságok a
207

Forrás: Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály részanyaga.
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Széchenyi Programiroda szakmailag független szervezeti egységeként működtek. A nemzetközi
intézményi feladatok biztosításán kívül szintén a Miniszterelnökség felelt a nemzeti szintű hatósági
feladatok ellátásáért (az ESPON 2013 program kivételével).
A befogadott nemzetközi irányítási funkciók ellátása sikeres volt, a programok a megadott jogszabályi
kereteknek megfelelően működtek. Az eddigi program- és projektszintű ellenőrzések során –
amelyeket egymástól független audit szervek hajtottak végre – mindegyik program jól teljesített, a
hibaarány jóval a 2%-os beavatkozási küszöb alatt van. A programok sikerességét a pályázói aktivitás
is megfelelően tükrözi, a benyújtott pályázatok forrásigénye egyes esetekben elérte a rendelkezésre
álló keret 2-5-szörösét. Forrásvesztés eddig nem történt. A hazánk részvételével megvalósult ETE
programok teljes költségvetése elérte az 1.485 millió eurót. A projektek finanszírozására jutó
allokáció az egyes programokban lekötésre került. A források maximális abszorpciójának elérése
érdekében a már lezárt projektek fel nem használt forrásait – előre definiált eljárásrend szerint –
tartaléklistán szereplő projektek megvalósítására, vagy már támogatott projektek többlet
tevékenységeire fordították. Pályázati felhívások meghirdetése a 2007-2013-as keret terhére már
egyik programban sem lehetséges, a futó projektek pénzügyi zárását 2015 végéig kellett elvégezni. A
projektek zárását illetően ez alól kivételt képez három program, ugyanis a magyar-horvát, magyarszerb, valamint a magyar-szlovák- román-ukrán program esetében a projektek megvalósítására 2016.
december 31-ig van lehetőség. A programszintű pénzügyi és adminisztratív zárás a legtöbb program
esetében 2016 végéig tart, a hosszabb megvalósítási idővel rendelkező programok esetében ez
azonban későbbre datálható. Ennek következtében a forrásfelhasználásra vonatkozó végleges adatok
csak 2019 elején lesznek megismerhetők.
3.4.1.

Határon átnyúló együttműködési programok a 2007-2013 közötti időszakban

A határon átnyúló együttműködési programok célja általában a határ menti területek gazdasági
integrációjának, összetartó erejének, harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődésének támogatása,
hozzájárulva ezzel a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez Európában. E programok lényeges
eleme a határon átnyúló közvetlen hatás biztosítása a határ menti terület mindkét oldaláról származó
partnerek bevonásával. Fontos, hogy a fejlesztések kidolgozása és finanszírozása közösen történjen és
a projektek eredményeinek pedig bizonyítható, érzékelhető határon átnyúló hatással kell bírniuk a
programalkotó országokban.

160. ábra: A határon átnyúló együttműködési programok területi lefedettsége 2007-2013 között
Magyarországon
(Forrás: Miniszterelnökség)
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Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program
A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program stratégiai célja volt a
határtérség gazdasági és társadalmi integrációjának erősítése. A program jogosult területei
Magyarországon Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Heves, Borsod-AbaújZemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék és Budapest, Szlovákia részéről a Pozsonyi régió, a
Nagyszombati, a Nyitrai, a Besztercebányai és a Kassai kerületek voltak. A program közös
intézményrendszere Magyarországon került felállításra.
A teljes megvalósítási időszak alatt nyílt pályázati rendszerben kiosztható összes közösségi támogatás
166 millió euró volt, amelyet projektenként 10-15% hazai társfinanszírozás egészített ki. A projektben
résztvevő partnerekre általában maximum 5% önerő hárult. A támogatások a két ország jogosult
területének nem profitorientált szervezetei számára voltak elérhetők.
A program két prioritási tengelyt határozott meg: „Gazdaság és társadalom” (72,4 millió euró ERFA),
valamint „Környezet- és természetvédelem, elérhetőség” (93,5 millió euró ERFA).
A program nagy érdeklődést kiváltó pályáztatási folyamatról számolhat be: 5 felhívás keretében, a
meghirdetett forrásokra 2-4,5-szeres túljelentkezés volt jellemző. A program keretében végül összesen
321 projekt nyert támogatást, amelyből minden projekt sikeresen lezárásra került, többek között a
környezetvédelem, természetvédelem, infrastruktúra, turisztika, oktatás, kutatás-fejlesztés,
egészségügy területén. A határ menti programok esetében egyedülálló módon már a 2010. évi felhívás
keretében bevezetésre került az elektronikus pályáztatás, amely a programciklus végrehajtásának –
pályáztatás, döntés, szerződéskötés – gyorsabb ütemezését eredményezte. Ezen informatikai fejlesztés
hátterét az Irányító Hatóság által indított informatikai fejlesztés jelentette.
A magas pályázói aktivitás mellett a programvégrehajtás is rendkívül sikeresen zajlott. Az éves
végrehajtási jelentést az Európai Bizottság minden évben elfogadta, és a programszintű auditról eddig
készült jelentéseket is a legjobb értékeléssel illették. A programzáráskor 96,3%-os forrásfelhasználást
értünk el.
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program stratégiai célja volt közelebb
hozni egymáshoz a határ menti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket a
közös fejlesztések elősegítése érdekében építve a térség belső adottságaira. A program jogosult
területei Magyarországon Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megyék, míg
Romániában Szatmár, Bihor, Arad és Temes megyék voltak. A program közös intézményrendszere
Magyarországon került felállításra.
A teljes megvalósítási időszak alatt nyílt pályázati rendszerben kiosztható összes közösségi támogatás
211 millió euró volt, amelyet projektenként 10-15% hazai társfinanszírozás egészített ki. A projektben
résztvevő magyarországi partnerekre átlagosan 5%, a romániai partnerekre pedig 2% önerő hárult. A
program lehetséges kedvezményezettjei helyi és megyei önkormányzatok, közúti és vasúti hatóságok,
vízügyi hatóságok, nemzeti parkok, természetvédelmi szervezetek, nem-kormányzati szervezetek
(NGO-k), alapítványok, regionális és megyei fejlesztési ügynökségek, európai területi társulások,
felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, kamarák, munkaközvetítő irodák, közegészségügyi
intézmények, katasztrófavédelmi szolgálatok, kulturális örökségvédelmi hivatalok, múzeumok,
könyvtárak, színházak voltak.
A program két prioritási tengelyt határozott meg: „Az együttműködési terület közös, fenntartható
fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása“ (114,5 millió euró ERFA), valamint „A társadalmi és
gazdasági kohézió erősítése a határmenti térségben“ (96,5 millió euró ERFA).
A nyílt pályáztatási rendszerben összesen 1100 pályázat került benyújtásra, ezáltal átlagosan mintegy
2,6-szoros többletigény mutatkozott. A zárt projektek esetében fel nem használt, visszamaradó
források ismételt lekötésével, 5 pályázati felhívás keretében, az allokáció maximális felhasználásával,
455 projekt került megvalósításra, amelyek már mind sikeresen lezárásra kerültek. A legkedveltebb
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pályázati területek a környezetvédelem, árvízvédelem, infrastruktúra, turisztika, kutatás-fejlesztés,
egészségügy voltak.
A program sikeres végrehajtását az évente elvégzett, programszintű és projektszintű audit vizsgálatok
eredményei is kellően igazolták. A programzáráskor uniós szinten magas, 97,5%-ot meghaladó

forrásfelhasználást ért el a program.
Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program
Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program átfogó stratégiai célkitűzése
volt a határterület gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális fejlesztésének támogatása, valamint a
regionális egyenlőtlenségek csökkentése. A program Burgenland, Alsó-Ausztria (Dél), Bécs környék
(Dél), Bécs, Graz és Kelet-Stájerország osztrák régiókat, valamint Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala
megyéket fedte le. A program közös intézményrendszere Ausztria és Magyarország között megosztva
került felállításra, az irányító hatóság Ausztriában, a közös technikai titkárság hazánkban működött.
A folyamatos pályázatbeadási rendszerben kiosztható összes közösségi támogatás 82,2 millió euró
volt, amelyhez mindkét tagállam kormányzati társfinanszírozást társított. A program lehetséges
kedvezményezettjei közintézmények és a közintézményekkel azonos elbírálás alá eső intézmények,
non-profit szervezetek voltak.
A program két prioritási tengelyt határozott meg: „Innováció, integráció és versenyképesség“ (32,7
millió euró ERFA), valamint „Fenntartható fejlődés és elérhetőség” (44,7 millió euró ERFA). A
támogatható tevékenységek közé tartozott az ökomobilitás, közlekedés és regionális elérhetőség
javítása, a határon átnyúló kormányzati rendszer erősítése és a természeti erőforrások
menedzsmentjének javítása.
Mindegyik prioritás mindegyik beavatkozási területére és minden tevékenységre lehetett folyamatosan
pályázatot benyújtani. A pályáztatási folyamat 2014 márciusában zárult le. Összesen 88 db projekt
támogatását hagyták jóvá. A program eredményesen kötötte le a rendelkezésre álló forrásokat, az
abszorpciós ráta 98,7%.
Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program
A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program stratégiai célkitűzése volt,
hogy a határtérség kulturális, egészségügyi és természeti szempontból is kiváló élet- és
munkakörülményeket biztosítson. A programterület Szlovéniában Podravje régiót és a Muravidéket
(Pomurje), Magyarországon pedig Vas és Zala megyét foglalta magában. A program közös
intézményrendszere Szlovéniában működött.
A programra allokált forrás a teljes periódusra 29,3 millió euró volt. A támogatás előfeltétele a
közszféra pénzügyi szerepvállalása, amelynek nemzeti társfinanszírozás és pályázói önrész formájában
legalább 15%-ot kellett kitennie. A program lehetséges kedvezményezettjei regionális és helyi
hatóságok, az állam vagy helyhatóság által létrehozott köztestületek, civil szervezetek, kamarák, jogi
személyként bejegyzett nonprofit csoportosulások, közintézmények, állami társaságok, valamint más,
túlnyomórészt állami vagy helyi hatósági felügyelet alatt álló jogi személyek voltak.
A program két prioritási tengelyt határozott meg: „Az együttműködési terület vonzerejének növelése”
(14,2 millió euró ERFA) és „Fenntartható fejlődés” (13,4 millió euró ERFA). Ezek keretében
támogatható volt a területfejlesztési együttműködés, a megelőző egészségápolás, a környezetvédelem
és –gazdálkodás, valamint a hatékony energiafelhasználást elősegítő fejlesztések.
A program keretein belül 43 projekt valósult meg, a programzáráskor az abszorpciós ráta pedig
várhatóan 91% feletti értéket ér el.
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Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program
A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program átfogó célkitűzése volt,
hogy elősegítse a természeti és kulturális örökség sikeres menedzselésén és a határrégió két oldala
közötti intenzív társadalmi-gazdasági kapcsolatokon alapuló kultúra- és tudásalapú fejlődést. A
program támogatásra jogosult területei Magyarországon Zala, Somogy és Baranya megyék,
Horvátországban pedig Međimurska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska, valamint
Osječko-baranjska megyék voltak. Varaždinska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska és
Vukovarsko-srijemska megyék csatlakozó területként vettek részt a programban. A program közös
intézményrendszere Magyarországon került felállításra.
Horvátország 2013. július 1-i uniós csatlakozásáig a program az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz
(IPA) hatálya alá tartozott. Ezt követően már az ERFA finanszírozta, a program többlet ERFA
forráshoz is jutott, amelynek felhasználásához az együttműködési program módosítására is sor került.
A program teljes IPA/ERFA allokációja 54 millió euró volt, amely közel 14 millió euró nemzeti
társfinanszírozással egészült ki. Támogatásra jogosultak voltak a programterületen működő non-profit
szervezetek, valamint helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, alapítványok, egyesületek,
közhasznú társaságok, oktatási intézmények, kamarák, nemzeti parkok, munkaügyi központok.
A program két prioritási tengelyt határozott meg: „Fenntartható környezet és turizmus” (34,4 millió
euró ERFA) és „Együttműködő gazdaság és közösségek közötti humánerőforrás-fejlesztés” (15,2
millió euró ERFA). A támogatható tevékenységek közé tartozott a határon átnyúló üzleti
partnerkeresés, munkaerő-áramlás elősegítése, közös kutatások, fejlesztések és innováció, közös helyi
tervezés, stratégiák, programok és a humánerőforrás-fejlesztés.
Az utolsó felhívás 2012. március 12-én zárult. A Közös Monitoring Bizottság döntésének értelmében
a három pályázati felhívásban – valamint a tartaléklistáról támogatást nyert projekteket is beleértve –
összesen 170 projekt került jóváhagyásra a források 100 százalékának lekötésével, mindezidáig 161
projekt zárása történt meg. Általánosságban megfigyelhető több mint kétszeres túljelentkezés a
pályázás során. Az abszorpció a programzáráskor 96% felett várható.
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program átfogó célkitűzése volt, hogy
elősegítse egy fenntartható és biztonságos környezettel rendelkező harmonikus és együttműködő régió
létrehozását, amelyben az üzleti, oktatási, kutatási és kulturális együttműködések erősödnek és
növekszik a foglalkoztatottság. A program támogatásra jogosult területei Magyarországon Csongrád
és Bács-Kiskun megyék, Szerbiában pedig a következő vajdasági kerületek: Nyugat-Bácska, ÉszakBácska, Észak-Bánát, Dél-Bácska, Közép-Bánát. Dél-Bánát és Szerémség, mint kapcsolódó területek
vehettek részt a programban, így a közösségi támogatás csak legfeljebb 20%-ában részesülhettek. A
program közös intézményrendszere Magyarországon került felállításra.
Tekintettel arra, hogy Szerbia előbb potenciális tagjelölt, majd 2012-től tagjelölt ország lett, a
programot az IPA finanszírozta. A program teljes IPA költségvetése 50,1 millió euró volt, amely 8,8
millió euró nemzeti társfinanszírozással egészült ki. A nyílt pályázati rendszer keretében nonprofit
szervezetek, helyi önkormányzatok és társulásaik, oktatási intézmények, kamarák, nemzeti parkok,
munkaügyi központok pályázhattak.
A program két prioritási tengelyt határozott meg: „Infrastruktúra és környezet” (24,6 millió euró IPA)
és „Gazdaság, oktatás és kultúra” (20,5 millió euró IPA). Ezeken belül gazdasági együttműködések,
turizmus és kutatás-fejlesztés, oktatási és kulturális együttműködések voltak támogathatók.
A források 100%-ának lekötésével összesen 204 sikeres projekt támogatása és 19 projekt lezárása
valósult meg. Közel háromszoros túljelentkezés volt tapasztalható a program kiírásaira. A
forrásfelhasználás a programzáráskor várhatóan 96% felett alakul.
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Magyarország-Szlovákia- Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program
A Magyarország-Szlovákia- Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program
általános célkitűzése volt a környezeti, szociális és gazdasági együttműködés elmélyítése Ukrajna és a
tagállamok szomszédos határ menti régiói között a fenntarthatóság figyelembevételével. A program
jogosult területei voltak Magyarországon Szabolcs-Szatmár-Bereg, Szlovákiában Eperjes és Kassa,
Romániában Szatmár és Máramaros, Ukrajnában pedig Kárpátalja és Ivano-Frankivszki megyék. A
programterület részét képezték még az ún. szomszédos területek, amelyek közül Borsod-AbaújZemplén megye teljes jogosultsággal, Szucsava (Románia) és Csernovici (Ukrajna) megyék pedig
korlátozott feltételekkel vehettek részt a programban. A program közös intézményrendszere
Magyarországon került felállításra.
A program végrehajtását az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (European Neighbourhood
and Partnership Instrument, ENPI) finanszírozta, mivel Ukrajna az EU szomszédságpolitikája alá
sorolt harmadik ország.
A program teljes költségvetése 68,6 millió euró volt, amelynek finanszírozását 90%-ban a közösségi
hozzájárulás, 10%-ban pedig a résztvevő államok biztosították. A 10% állami társfinanszírozás a
tagállamokban a központi költségvetésből és részben a pályázói önerőből, míg Ukrajnában kizárólag a
pályázói önerőből tevődött össze. A pályázóktól elvárt önerő mértéke Magyarországon, Szlovákiában
és Romániában 5% volt. A program a pályázók részére 80%-os évenkénti előfinanszírozást biztosított.
A program egyik sajátossága volt, hogy minden projektben legalább egy ukrán és egy tagállami
partner részvétele szükséges. A programban profitorientált szervezetek nem kaphattak támogatást.
A program négy prioritási tengelye a következő intézkedéseket támogatta: „Gazdasági és társadalmi
fejlődés” (10,3 millió euró ENPI), „Környezeti minőség javítása” (17,2 millió euró ENPI), „Határok
hatékonyságának növelése” (20,6 millió euró ENPI) és az „Emberek közötti együttműködés” (13,7
millió euró ENPI).
A program teljes pályázható keretének harmada közvetlen odaítélés útján jutott a három tagállam és
Ukrajna közötti ún. nagyméretű projektekhez a határátkelő fejlesztési együttműködésen keresztül, a
maradék rész pedig nyílt pályázati eljárás szerint talált gazdára. A nyílt pályázati eljárás keretében
beadott projektekre rendelkezésre álló teljes keret lekötésre került. A programvégrehajtás során
komoly problémák merültek fel mind pályázói, mind szabályozói oldalon, valamint az Ukrajnát érintő
politikai-gazdasági helyzet és a közigazgatási átszervezés miatt, ezért az Európai Bizottság
engedélyezte, hogy indokolt esetben a projektek lezárásának határideje 2016. december 31., a program
zárásának ideje pedig 2018. december 31. legyen. Az abszorpciós ráta jelenleg 75% körül mozog, de
figyelembe véve a kifutó projekteket, valamint a program végrehajtási idejének meghosszabbítását, a
pénzügyi záráskor ennél jóval magasabb érték várható.
3.4.2.

Transznacionális együttműködési programok a 2007-2013 közötti időszakban

A transznacionális együttműködési programok célja, hogy egy adott szempontból egy területi
egységként értelmezhető, több országból álló terület közösen keres megoldásokat a térséget érintő
problémákra. A gyakorlatban a projektet megvalósító partnerek szintjén ez legalább három ország
aktív bevonását jelenti. A programok lehatárolását az Európai Bizottság határozza meg.
Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program (South East Europe)
A Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program átfogó célkitűzése volt, hogy elősegítse
a partnerországok közötti intenzív társadalmi-gazdasági és kulturális kapcsolatokon alapuló
fejlesztéseket. A programban támogatásra jogosult terület volt Magyarország mellett Ausztria,
Bulgária, Görögország, Horvátország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Albánia, Bosznia-Hercegovina,
Macedónia, Montenegró, Szerbia, Moldova, valamint nem teljes területével Olaszország és Ukrajna. A
program közös intézményrendszere Magyarországon került felállításra.
A programban rendelkezésre álló források összesen 207 millió euró ERFA, 16,5 millió euró IPA és 2
millió euró ENPI. A program prioritásainak lehetséges kedvezményezettjei önkormányzatok, NGO-k,
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alapítványok, kamarák, regionális és megyei fejlesztési ügynökségek, felsőoktatási intézmények,
kutatóintézetek, technológiai és innovációs központok, vállalkozásfejlesztési és turisztikai
ügynökségek, kulturális örökségvédelmi hivatalok, energiaszolgáltatók, közösségi közlekedési
hatóságok lehettek.
A program négy prioritási tengelye az innováció és a vállalkozások támogatását, a környezet védelmét
és fejlesztését, az elérhetőség javítását és a transznacionális szinergiák erősítését támogatta. Az egyes
transznacionális projektek a programtérség 5-7 országának, 10-15 partnerének részvételével valósultak
meg. A projektek leginkább kutatási, tervezési, szakmai együttműködési jellegűek voltak, beruházási
vagy komolyabb beszerzési elemet nem tartalmaztak. A program négy felhívása közül tartalmi
szempontból kiemelkedő jelentőségű volt a stratégiai projektek megalkotását célzó felhívás.
A program keretében összesen 122 db projekt került jóváhagyásra, amelyek megvalósítása és pénzügyi
zárása befejeződött. A program abszorpciós rátája a záráskor elérte a 96,73%-ot, ami 211 millió euró
összegű forrás sikeres lekötését jelenti.
Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program (Central Europe)
A Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Programhoz hasonlóan e program is a
programtérség közös megoldáskeresését célozta. A programban Magyarországon kívül teljes
területével vett részt Ausztria, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, továbbá nem teljes
területével Németország, Olaszország és Ukrajna. A program közös intézményrendszere Ausztriában
került felállításra.
A program teljes ERFA kerete 231 millió euró volt, amely 5 pályázati felhívás keretében került
kiosztásra. A program lehetséges kedvezményezettjei voltak nemzeti, regionális, helyi döntéshozó
szervek, oktatási és kutatóintézmények, egyetemek, tudástranszfert célzó intézmények, munkaerőpiaci
szereplők, nemzeti fejlesztési ügynökségek, kereskedelmi kamarák, KKV-k, K+F intézmények,
inkubátor házak, szociális partnerek, kereskedelmi uniók, munkaközvetítő intézmények.
A program négy prioritási tengelyt határozott meg: „Az innováció erősítése Közép-Európában” (50,5
millió euró ERFA), „Közép-Európa külső és belső elérhetőségének javítása” (49,5 millió euró ERFA),
„A környezet felelős használata” (75 millió euró ERFA), valamint „A városok és régiók
versenyképességének és vonzerejének növelése” (56 millió euró ERFA). A megvalósuló projektek
leginkább kutatási, tervezési, szakmai együttműködési jellegűek voltak, beruházási vagy nagyobb
volumenű beszerzési elemet nem tartalmaztak.
A program költségvetésének felhasználása még folyamatban van, mivel egyes projektek pénzügyi
kifizetése még az elkövetkezendő hónapokban történik meg. A program eddig 89,9% abszorpciós rátát
ért el, amely 220,9 millió euró összegű forrás sikeres lekötését jelenti.
3.4.3.

Interregionális együttműködési programok a 2007-2013 közötti időszakban

INTERREG IVC Interregionális Együttműködési Program
A program célja volt, hogy növelje a regionális fejlesztési politikák hatékonyságát és a régióközi
együttműködésen keresztül hozzájáruljon az innováció, a tudás alapú gazdaság, a környezetvédelem és
kockázat-megelőzés területén Európa gazdasági modernizációjához és növekvő versenyképességéhez.
A programban teljes területével vett részt az Európai Unió valamennyi tagállama, valamint Svájc és
Norvégia. A program közös intézményrendszere Franciaországban került felállításra.
A program projektekre fordítható ERFA forrása 302 millió euró volt. A program lehetséges
kedvezményezettei regionális és helyi közintézmények, regionális fejlesztési ügynökségek,
egyetemek, kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények, vállalkozásfejlesztési inkubátorházak,
innovációs központok, természetvédelmi intézmények, elsősegélynyújtó intézmények valamint egyéb,
kockázatkezelési szervek, közösségi közlekedési hatóságok, kulturális örökségvédelemmel foglalkozó
intézmények, turisztikai hatóságok voltak.
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A program két prioritási tengelyt határozott meg: „Innováció és tudás alapú gazdaság (176,7 millió
euró ERFA) és „Környezet és kockázat megelőzés” (125,3 millió euró ERFA).
A program 90%-os abszorpciós rátát ért el, amely 271,8 millió euró összegű forrás sikeres lekötését
jelenti.
INTERACT II Interregionális Együttműködési Program
Az INTERACT II program azoknak nyújtott technikai és szakmai segítséget, akik az ETE programok
végrehajtásával dolgoznak. Az INTERACT II tanácsokkal szolgált az irányítással és a végrehajtással
kapcsolatban, tematikus szemináriumok szervezését támogatta, és részt vett a bevált módszerek
terjesztésében és a különböző legjobb gyakorlatok meghonosításában. A program célcsoportja tehát
elsősorban a 2007-2013 időszakban futó ETE programok irányító hatóságai, közös technikai
titkárságai, monitoring bizottságok, nemzeti kontaktpontok, igazoló és audit hatóságok, első szintű
ellenőrzést végző szervek voltak.
A program egy prioritási tengelyt határozott meg: Szolgáltatásfejlesztés (176,7 millió euró ERFA), de
hagyományos pályázati felhívásra nem került sor. A program közös intézményrendszere Szlovákiában
működött, amelyhez négy regionális INTERACT Iroda kapcsolódott.
URBACT II Interregionális Együttműködési Program
Az URBACT II a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást
támogatta. Ennek keretében városok, önkormányzatok együttműködésére volt lehetőség.
A program által finanszírozott 52 projektben 500 európai város vett részt 29 országból.
Magyarországról 9 város és 2 fővárosi kerület összesen 13 különböző projektben volt partner, ami
mintegy 7000 fő aktív szereplőt jelent. A sikeresen pályázó magyar városok mind járásszékhelyek
vagy megyei jogú városok voltak, az egyik 10 ezer fő alatti település. Nagy részük Magyarország
kevésbé fejlett északkeleti és déli régióiból került ki.
A magyar városok leginkább a városrehabilitáció, a szociális integráció és párbeszéd, valamint a
társadalmi innováció és kreativitás témákban mutattak érdeklődést. A program jelentős vívmánya,
hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely
kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.
A program közös intézményrendszere Franciaországban működött. Az URBACT II program hazai
koordinációját a Miniszterelnökség Területrendezési és Településügyi Főosztálya végezte. A projektek
gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást a Lechner Nonprofit Kft. biztosította.
ESPON 2013 Interregionális Együttműködési Program
Az ESPON (Európai Megfigyelő Hálózat a Területi Fejlődésért és Kohézióért) 2013 program területi
tények gyűjtését és területi folyamatok elemzését végezte kutatói hálózatfejlesztés és ismeretterjesztés
támogatásával az uniós kohéziós politika, valamint a regionális és helyi területi és egyéb szakpolitikák
megalapozása érdekében. Az ESPON 2013 program területe az EU tagországok mellett lefedte
Norvégiát, Svájcot, Izlandot és Liechtensteint is.
A program teljes költségvetése 45,4 millió euró volt, amely 34 millió euró ERFA forrásból és az ezt
kiegészítő nemzeti társfinanszírozásból állt. Az ESPON 2013 program kedvezményezettjei európai
kutatóhelyek hálózatai lehettek, a tőlük származó eredmények célcsoportját pedig a területi
vonatkozással bíró szakpolitikák kidolgozásában érintett szereplők jelentették. A program 17
projektjében vettek részt magyar intézmények partnerként, összesen 726.798,4 euró összegű forrást
szerezve. A projektek szakmai és pénzügyi szempontból eredményesen zárultak.
A program közös intézményrendszere Luxembourgban került felállításra. A monitoring bizottságban
való magyar részvételt 2012-ig a Belügyminisztérium, ezt követően pedig az NGM biztosította.
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3.4.4.

Az európai területi együttműködési programokból származó támogatási források

A határon átnyúló, a transznacionális és az interregionális típusú együttműködési programok – a
pusztán hazai felhasználású fejlesztési forrásokhoz hasonlóan – számos fejlesztési célterületen
szolgálják fejlesztési projektek megvalósulását. A 2009-2014 közötti időszak támogatási adatainak
összesítése alapján kiemelkedik a közlekedési és környezetvédelmi célokat szolgáló projektek
támogatása, amely részesedése a területi együttműködésekből átlagosan egy főre jutó forrásmennyiség
(684,44 euró/fő) háromszorosát külön-külön is meghaladja. Ezek a programok szintén az országos
szint feletti mértékben támogatták az üzleti környezet fejlesztését, a kutatás-fejlesztést és a turizmust
is. A legkisebb mértékben finanszírozott együttműködések a közigazgatás terén valósultak meg.
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161. ábra: Az európai területi együttműködési programokból származó egy főre jutó támogatások
megoszlása fejlesztési célterületenként (2009-2014)
A területi együttműködésekből a magyarországi partnerek számára kifizetett források (107,93 milliárd
Ft) területi megoszlása kiemeli a határ menti térségek járásait és megyeszékhelyeit, hiszen a nagyobb
költségvetésből gazdálkodó határon átnyúló programok kedvezményezettjei jellemzően ezekben a
térségekben, városokban összpontosultak. (A finanszírozott tevékenység ugyanakkor megvalósulhatott
a kedvezményezett székhelyétől független helyszínen is.) Az országhatárral nem érintkező, belső
megyék elsősorban az egész országot lefedő transznacionális és interregionális programok forrásaiból
részesedtek, bár egyes intézmények (pl. Pannon Egyetem) a határtérségben működő tagintézményeik
révén, határon átnyúló programokból is nyertek el támogatást. Budapest elsősorban az országos
hatókörrel rendelkező intézmények koncentrálódása miatt emelkedik ki. Vidéken különösen sok
forrást tudtak lehívni a nagyobb pályázati kapacitással, regionális szerepkörrel és egyetemmel
rendelkező megyei jogú városok (pl. Sopron, Pécs, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza).
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162. ábra: Az európai területi együttműködési programokból a magyar partnerek részére kifizetett
támogatások (2009-2014)
A külhoni magyarlakta térségek az európai területi együttműködés keretében is jogosultak voltak –
eltérő partneri, illetve társfinanszírozási formákban – a transznacionális és interregionális
programokban való részvételre, így az együttműködési projektek keretében is fejlesztési forrásokhoz
juthattak a 2007–2013-as időszakban. A külhoni magyar partnerek részvételének aránya az adott
tagállam összesített értékéből minden esetben a magyar kisebbség népességaránya alatt maradt. A
külhoni magyar partnerek szinte kivétel nélkül olyan projektekben vettek részt, amelyekben van
anyaországi partner, az alacsony intenzitású külhoni magyar részvétel így erősen koncentrálódik.
Kimutatható egy-két ilyen típusú projektrészvételekben komolyabb tapasztalatokra szert tett külhoni
partner, de még az ilyen jelentősebb referenciákkal rendelkező külhoni magyar partnerek sem vállaltak
vezető projektpartneri szerepeket. A külhoni magyarság részvételével zajló projektekben összesen 17
külhoni magyar részvétel regisztrálható, és ez mindössze 11 partnernek köszönhető.
A külhoni és anyaországi magyarok együttműködésével megvalósuló projektek száma alacsony. A
magyarországi partnerek jóval gyakrabban működtek együtt nem magyar, mint magyar partnerekkel a
környező államokból. A külhoni-anyaországi magyar együttműködést is felmutató projektek az összes
magyarországi és más kárpát-medencei állam által megvalósított projektnek mindössze 4,7%-át
képezik.
3.4.5.

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás értelmében az EGT országai (Norvégia,
Liechtenstein és Izland) részvételi díjat fizetnek az Európai Unió belső piacán történő részvételükért.
Ez az ún. EGT valamint a Norvég Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű támogatási alapok
keretében valósul meg. Magyarország 2005 nyarán kötötte meg Norvégiával, Liechtensteinnel és
Izlanddal azokat az Együttműködési Megállapodásokat, amelyek elérhetővé tették hazánkban az EGT
és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok forrásait.
Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 program keretében Magyarország
mintegy 135 millió euró támogatásban részesült és közel 90 projekt megvalósítása történt meg.
Tekintettel arra, hogy a projektek megvalósítására és zárására is a beszámoló által érintett időszakban
került sor, a támogatás elnevezésében szereplő évszámoktól függetlenül szükséges itt megjeleníteni. A
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programot mind a donor, mind Magyarország lezárta, jelenleg a fenntartási tevékenység folyik, mely
véglegesen 2021 őszén zárul le.
Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 program keretében Magyarország
a 3. legnagyobb kedvezményezett országként összesen több mint 153 millió euró támogatásra
volt jogosult. Az erről szóló Együttműködési Megállapodások megkötésére 2011 októberében került
sor. A Finanszírozási Mechanizmusok átfogó, deklarált célja ebben az időszakban az egyenlőtlenségek
csökkentése mellett a kétoldalú kapcsolatok erősítése a kedvezményezett és donor országok között.
A kétoldalú tárgyalások során Magyarország esetében 12 támogatható programterület került
meghatározásra, amelyből a végrehajtás szempontjából 9 programért közvetlenül Magyarország,
három területért pedig a donorok a felelősek. A programok végrehajtását a tervezéstől a
megvalósításig az ún. programoperátorok végzik.
Programterület

Allokáció
(euró)

Program operátor

Energiahatékonyság
Megújuló energia
Alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatásaihoz
Civil társadalom (Norvég Civil Támogatási Alap – NCTA)
Veszélyeztetett gyerekek és fiatalok
Kulturális örökség
Ösztöndíjak
Összesen

8 412 000
7 711 000
7 010 000
13 495 000
11 216 000
12 618 000
2 978 500
63 440 500

NFM
NFM
REC Esztergom
Ökotárs Alapítvány és konzorciuma
EMMI
ME KÖHÁT
Tempus Közalapítvány

13. táblázat: Támogatható programterületek az EGT Finanszírozási Mechanizmusban
(A szürke sorok esetében a donor felelős a megvalósításért.)
Programterület

Allokáció (euró)

Zöld ipari innováció
Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd
Kétoldalú kutatási együttműködés

22 880 000
832 000
24 128 000

Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés
Népegészségügy
Összesen

10 816 000
16 640 000
75 296 000

Program operátor
Szent István Egyetem
Innovation Norway
Nemzeti
Kutatási,
Fejlesztési és innovációs
Hivatal
ME NHÁT
EMMI

14. táblázat: Támogatható programterületek a Norvég Finanszírozási Mechanizmusban
(A szürke sor esetében a donor felelős a megvalósításért.)
A forrás fennmaradó része a donor és a hazai intézményrendszer működését biztosító támogatás.
A programterületek megvalósítása az Együttműködési Megállapodások aláírását követően
megkezdődött. A program operátorok az ágazat képviselőivel programdokumentumot állítottak össze,
amely tartalmazta a megvalósítás célját és módszerét. A donorok 2012 folyamán jóváhagyták a
dokumentumokat és megkezdődhetett a végrehajtáshoz szükséges megállapodások és a pályázati
felhívások előkészítése.
Fontos megjegyezni azonban, hogy az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es
időszakára vonatkozóan a kötelezettségvállalások és a források felhasználása 2011. október 12-én
kezdődött meg, amely azonban a donor országok részéről 2014. május 7.-én felfüggesztésre került.
Ebben az időszakban az alábbi programterületeken történt kötelezettségvállalás:
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Programterület
Ösztöndíjak (HU08):
Zöld ipari innováció (HU09):
Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés (HU11):
Összesen:

Felhasznált
támogatás:
543 220 503 Ft
6 426 227 941 Ft
282 215 671 Ft
7 251 664 115 Ft

A felfüggesztés ideje alatt a folyamatban lévő projektek finanszírozását a nemzeti költségvetés
megelőlegezte, amely költségek összege a donor országok részéről visszaigénylésre került.
Tekintettel arra, hogy a felfüggesztés feloldása 2015. december 9–én megtörtént, az EGT és Norvég
FM 2009-2014-es időszakának kötelezettségvállalására és forrásfelhasználására ezt követően került
sor, amely jelenleg is folyamatban van.
A projektek végrehajtásának határideje eredetileg 2016. április 30. lett volna, azonban a donorokkal
való tárgyalások eredményeként lehetőség adódott a megvalósítás 2017. április 30-ig történő
meghosszabbítására. A felfüggesztés feloldását követően történt kötelezettségvállalások és a források
felhasználása a vizsgált időszakot nem érintik. A magyar fél célja természetesen az, hogy a
rendelkezésre álló keretösszeget minél teljesebben és eredményesen felhasználhassa.
3.4.6.

Svájci-Magyar Együttműködési Program

Az Európai Unió és Svájc 2006. február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá, amelynek értelmében
Svájc Magyarország részére bruttó 130,7 millió svájci frank (31,4 milliárd forint) hozzájárulást
biztosít előre meghatározott fejlesztési célok megvalósítására. Tíz éves elszámolhatósági időszak
áll rendelkezésre, így a projektek végső elszámolhatósági határideje 2017. június 13.
A pályáztatás 2008-ban kezdődött, a kiválasztási szakasz egészen 2012 tavaszáig tartott. A program
során összesen 34 egyedi projekt, 2 pályázati alap (a civil szervezetek számára meghirdetett pályázati
alap és a Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap), 1 svájci ösztöndíj program és 1 kockázati
tőke alap került jóváhagyásra. A Magyarország számára biztosított források lekötése 100%-ban
megtörtént.
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Célterület

Biztonság, stabilitás, reformok
(26,2 millió svájci frank)

Környezet és infrastruktúra
(43,9 millió svájci frank)

A magánszektor ösztönzése
(17,4 millió svájci frank)

Humánerőforrás- és társadalomfejlesztés
(24,6 millió svájci frank)

Speciális allokációk (18,7 millió svájci frank)

Prioritási terület
Regionális fejlesztési kezdeményezések periférikus és
hátrányos helyzetű régiókban Észak-Magyarországon
és Észak-Alföldön
Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése, az
árvízkezelés megerősítése a magyarországi Felső-Tisza
vidéken
A közbiztonság és a határok biztonságának javítása és a
biztonsággal
kapcsolatos
intézmények
munkakörülményeinek javítása (infrastruktúra és
logisztika)
Az alapinfrastruktúra javítása / helyreállítása és
modernizációja, valamint a környezet fejlesztése
Határon
átnyúló
környezeti
kezdeményezések,
biodiverzitás és természetvédelem
Az üzleti környezet fejlesztése és a finanszírozáshoz
való
hozzáférés
elősegítése
a
kisés
középvállalkozások vonatkozásában
Magánszektor
fejlesztése
és
a
kisés
középvállalkozások exportjának elősegítése
Kutatás és fejlesztés (A tudományos potenciál
megerősítése az oktatáshoz való hozzáférés és szelektív
támogatási programok segítségével – Ösztöndíjak
felsőfokú és másoddiplomás programokra Svájcban a
Balassi Intézet irányításával)
Kutatás és fejlesztés (A tudás alapú gazdaság
támogatása a tudásalap megerősítésével, elsősorban az
alkalmazott kutatás, know-how és technológia transzfer
segítségével)
Egészségügy
A civil társadalmi kezdeményezések finanszírozására,
valamint a svájci és magyarországi szervezetek,
városok, települések, kantonok és régiók közötti
fenntartható kapcsolatok kialakítására is.
Itt került feltüntetésre a magyar és svájci hatóságok
által felhasználható technikai segítségnyújtás, amely
mindkét félnek biztosítja a program eredményes
koordinációjához és végrehajtásához szükséges
tevékenységek finanszírozását.

15. táblázat: A Svájci-Magyar Együttműködési Program cél- és prioritásterületei
A program keretében az egyedi projektek és a speciális alapok összköltségvetése jelenleg 32,5 milliárd
Ft-ot tesz ki. Ebből a jóváhagyott svájci támogatás összege 28,4 milliárd Ft, míg a jóváhagyott nemzeti
társfinanszírozás összege 2,2 milliárd Ft. Az érintett időszakban kifizetett svájci támogatási összeg 8,5
milliárd Ft, míg a kifizetett nemzeti társfinanszírozás összege 460 millió Ft.
A Svájci-Magyar Együttműködési Program orientációért, a projektek azonosításáért, tervezéséért,
végrehajtásáért, pénzügyi irányításáért, ellenőrzéséért és értékeléséért, valamint a hozzájárulásból
származó támogatási alapok a keret-megállapodásnak megfelelően történő felhasználásáért hazai
oldalon a Nemzeti Koordinációs Egység felel (NKE). Az NKE feladatokat 2014. augusztus 15-től a
Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya látja el208.
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a 475/2013 (XII.17.) kormányrendelet 13/B § (1) bekezdése értelmében
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3.4.7.

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok, valamint a Svájci-Magyar
Együttműködési Program támogatásainak megoszlása

Az előbb tárgyalt két eszköz támogatásai egyes kiemelt fejlesztési célterületre koncentrálnak: a
projektek különösen az üzleti környezet fejlesztése és a környezeti beavatkozások terén megvalósult
fejlesztésekre koncentráltak, de az országos átlagot (76,82 euró/fő) meghaladó mértékben
finanszírozták a lakhatási infrastruktúrát, a kutatás-fejlesztést és a társadalmi kohézió erősítését célzó
projekteket. A többi terület ehhez képest kevésbé jelentős, az energetikai fejlesztésekre jutott a
legkevesebb forrás.
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163. ábra: Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokból és a Svájci-Magyar Együttműködési
Programból származó egy főre jutó támogatások megoszlása fejlesztési célterületenként (2009-2014)
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3.5.

Hazai területfejlesztési források

3.5.1.

A területfejlesztést közvetlenül szolgáló előirányzatok forráskerete és fő jellemzői

A területfejlesztést szolgáló források hazai költségvetésből történő biztosítása az európai uniós
források előtérbe kerülésével fokozatosan visszaszorult, mely változás a vizsgálati időszakban is
nyomon követhető. A hazai területfejlesztési célú források szerepvesztésének, forráskeretük
csökkenésének elsődleges oka az, hogy az európai uniós támogatások fokozatosan átvették a
korábbi hazai területfejlesztési pályázati programok szerepét. 2010-től érvényesült az az elv,
miszerint a fejlesztéseket – ahol ez lehetséges – az uniós források finanszírozzák. A területfejlesztési
források elsődlegesen településfejlesztési, önkormányzati fejlesztéseket finanszírozó funkcióját így a
vizsgálati időszakban átvették a regionális operatív programok, valamint az ágazati operatív
programok. Emellett a 2008-2009-es gazdasági válság 2010-től feszes költségvetést tett szükségessé,
mely az uniós fejlesztési programok hazai társfinanszírozási szükséglete mellett a nemzeti
támogatások, így a hazai területfejlesztési források keretét is erőteljesen érintette.

209

A területfejlesztési törvény területfejlesztést szolgáló pénzeszközök felhasználásáról történő, korábban
évenkénti beszámolási kötelezettséget előíró rendelkezéséhez illeszkedve a hazai területfejlesztési források
felhasználását 2015 évre is kiterjedően, 2009-2015 időtávban vizsgálja a beszámoló.
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A fentiekből következően a hazai területfejlesztési források 2009-hez képest a 2010-2015 közötti
években szerényebb forráskerettel működtek, 2015-ben azonban jelentősebb emelkedés mutatkozott,
elérve a 3,3 Mrd Ft forrásnagyságot. A területfejlesztési források szerepe elsődlegesen a
területfejlesztéshez kötődő intézményi működés finanszírozására és az uniós fejlesztési
forrásokhoz képest kiegészítő jellegű fejlesztési feladatok finanszírozására módosult. A
területfejlesztés intézményrendszeri változásaival – a regionális és megyei területfejlesztési tanácsok
megszűnésével – összefüggésben a decentralizált hatáskörbe tartozó források köre és jelentősége
szűkült, a központi döntési hatáskör erősödött. A vizsgálati időszak végén decentralizált
területfejlesztési forrás kizárólag a Balaton Fejlesztési Tanács esetében állt rendelkezésre, minden
más területfejlesztési intézményi feladatot és szakmai programot a központi döntési hatáskörbe
tartozó területfejlesztési célú előirányzat finanszírozott.
A központi költségvetés területfejlesztést közvetlenül szolgáló előirányzatai a következők voltak
2009-2015 között:
Év

Előirányzat megnevezése

Millió Ft

2009

Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet
Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
Területfejlesztési háttérintézményi feladatok

5 924,1
25 020,0
1 670,5
440,0

2010

Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat

2 148,3

2011

Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok

2012

Területfejlesztési célelőirányzat

1 204,2

2013

Területfejlesztési célelőirányzat

1 525,7

2014

Területfejlesztési célelőirányzat
Területfejlesztéssel összefüggő feladatok
Balaton fejlesztési feladatok támogatása

370,8
540,2
220,0

2015

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok
Balaton fejlesztési feladatok támogatása

3 201,8
70,0

876,7
911,3

16. táblázat: A területfejlesztést közvetlenül szolgáló hazai források (2009-2015)
A területfejlesztési célokat közvetlenül szolgáló támogatások 2009-2015 között összesen 42,02 Mrd
Ft-ot tettek ki. A korábbi időszak területfejlesztési támogatásainak nagyságrendjétől (1996 és 2008
között az összes hazai területfejlesztési célú támogatás 463,6 Mrd Ft210 volt) ez – a korábban
ismertetett okok következtében – jelentősen elmarad. A vizsgált időszak területfejlesztési forrásainak
legnagyobb részét (73,6%-át) a 2009. év támogatásai teszik ki, a 2010-2015 közötti évek támogatási
forráskerete 1,1-3,3 Mrd Ft között mozgott (legtöbb hazai forrás 2012-ben (1,2 Mrd Ft) és 2015-ben
(3,3 Mrd Ft) állt rendelkezésre). A 2009. év kiemelkedő forráskerete abból adódik, hogy abban az
évben még működött a korábbi területfejlesztési pályázati rendszer, melynek szerepét az uniós
források 2010-től a legtöbb területen átvették. 2010-től a területfejlesztési célú előirányzatok
elsősorban a korábbi területfejlesztési pályázati rendszer fenntartását, kezelését szolgálták,
egyfajta működési célú előirányzatként.
A vizsgálati időszakban a területfejlesztési források jellemzően önkormányzati, településfejlesztési
típusú fejlesztéseket finanszíroztak (2009. évi decentralizált fejlesztési programok), valamint a
területfejlesztési intézményi feladatok ellátását (pl. kiemelt térségfejlesztési tanácsok működési
támogatása, területfejlesztési és területrendezési információs rendszer működtetése) szolgálták. A
területfejlesztési támogatási rendszer már a korábbi időszakra visszanyúlóan fokozatosan, évről évre
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Forrás: A hazai területfejlesztési támogatási rendszer átfogó értékelése (1996-2008), Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium, 2009.
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egyre inkább kiegészítő jellegű forrássá vált az európai uniós és a hazai ágazati források mellett,
azaz olyan tématerületeken nyújtott támogatásokat, amelyekre más fejlesztési forrás nem – vagy nem
elégséges mértékben – állt rendelkezésre. Ezzel összefüggésben a területfejlesztési támogatási
rendszer kezdeti éveiben hangsúlyos részt képező gazdaság- és vállalkozásfejlesztési célok a
vizsgálati időszak jellemzően kikerültek a területfejlesztési célok közül, a területfejlesztési
előirányzatok döntően a közszféra (településfejlesztési célú önkormányzati fejlesztések 2009-ben,
valamint intézményi működési támogatások) támogatását biztosították.
A területfejlesztési támogatási rendszer éves előirányzatok formájában működött, forráskerete és
támogatási tématerületei évről évre változtak. A programfinanszírozásra való áttérésre 2009-ben
történt kezdeményezés, melynek keretében a regionális fejlesztési tanácsok az éves decentralizált
hazai területfejlesztési forráskeretük terhére regionális területfejlesztési operatív programokat
terveztek, a programalapú finanszírozás bevezetése azonban nem történt meg.
A 2014-2020 közötti területi operatív programok tervezése során fokozottan érvényesült az az elv,
hogy az uniós források a korábban hazai forrásból finanszírozott területfejlesztési célokat is
finanszírozzák. A területfejlesztési célok finanszírozását 2014-2020 között így a TOP és a VEKOP
forrásai biztosítják. A hazai területfejlesztési források szerepét azonban felértékeli, hogy az uniós
források európai uniós szabályozásból adódó tematikai kötöttségük, esetenként nem elégséges
forráskeretük miatt egyes területeken kiegészítésre szorulnak. Erre példa Pest megye nemzeti forrásból
történő kiegészítő támogatása a 2016-2021 közötti évek során.
3.5.2.

A területfejlesztést közvetlenül szolgáló hazai források felhasználása

Területfejlesztési források 2009-ben
2009-ben több mint 38 Mrd Ft forráskeret állt rendelkezésre a területfejlesztést közvetlenül szolgáló
előirányzatokon. A támogatási célok meghatározásánál már megjelent az a kitétel, hogy olyan
fejlesztések nem finanszírozhatók, melyek uniós forrásból is jogosultak támogatás elnyerésére.
A forrás fő előirányzati sorait a Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) és a Helyi
önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója költségvetési fejezet
képezte, melyek felhasználása három jogcím szerint történt: a központi területfejlesztési feladatok, a
VTT és a decentralizált területfejlesztési programok képezték a támogatási területeit.
A központi területfejlesztési feladatok keretében az előirányzat 1,49 Mrd Ft forráskerettel
finanszírozta a megyei önkormányzatok területrendezési terveinek kidolgozását és módosítását, a
kiemelt térségek fejlesztési programjait, a területfejlesztési támogatási rendszer működtetésével
kapcsolatos feladatokat, a területfejlesztési képzéssel, elemzéssel, tervezéssel, kutatás-fejlesztéssel
összefüggő feladatokat, valamint biztosította a transznacionális projektekben211 való részvételhez
szükséges forrásokat. A kiemelt térségek programja keretében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
827,751 millió fejlesztési forrásban részesült.
A Terület-és régiófejlesztési célelőirányzat tartozó a decentralizált területfejlesztési programok
3,5 Mrd Ft forráskeretével járult hozzá a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe tartozó
decentralizált fejlesztési programok támogatási keretéhez.
Ezen támogatási kerethez tartoztak továbbá a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett
személyi jövedelemadója fejezetben lévő előirányzatok forrásai (összesen: 25,02 Mrd Ft),
valamint a VTT program forráskerete.
A VTT keretében 931 millió Ft támogatást kaptak Tiszaroff és Tiszagyenda települési
önkormányzatai az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat, a belvíz és csapadékvíz

211

Az NFMG szakmai háttérintézményekként működő VÁTI Nonprofit Kft. két transznacionális projektben vett
részt vezető partnerként: a Tisza-térség fejlesztéséhez kapcsolódó TICAD projektben, valamint a Duna-térség
turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó Datourway projektben.
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elvezető árok és csatorna, műtárgy, átemelő-telep, belvíz- és záportározó, a bel- és csapadékvíz
közösségi célú gazdálkodását biztosító rendszer tervezése, építése, rekonstrukciója, a szilárd
burkolatú belterületi utak előző pontok szerinti munkák elvégzése miatt szükségessé váló burkolatfelújítása célokra.
A fentieken felül a regionális fejlesztési tanácsok döntöttek a Kutatási és Technológiai és Innovációs
Alap 5 Mrd forráskeretéről is.
A decentralizáltan működő fejlesztési támogatások köre így összességében jelentős támogatási
csomagot képezett. Ennek fő területfejlesztési támogatási jogcímei és céljai az alábbiak voltak:
A Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása
(TEUT) forrás 8 Mrd Ft forráskerettel települési útfejlesztéshez nyújtott támogatást, így a közutak
burkolat-felújításához, korszerűsítéséhez, az út műtárgyainak felújításához, korszerűsítéséhez, az út
tartozékainak felújításához, korszerűsítéséhez, forgalomtechnikai létesítmények felújításához, az
ideiglenes forgalomkorlátozás költségeihez. Az önkormányzatok körében erre a támogatásra kiemelt
igény jelentkezett.
A Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása hátrányos helyzetű
térségekben, településeken (TEKI) forrás egyik támogatási területét az épített és természeti
környezet védelmét, fejlesztését szolgáló fejlesztések képezték. Ennek keretében zöldterületek
(pihenőparkok, vízfolyás partok, sport és szabadidős célú területek) rekreációs célú megújítására,
tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetésére, pincék,
természetes partfalak és földcsuszamlások okozta állami és önkormányzati tulajdont érintő
veszélyhelyzetek megelőző jellegű elhárítására, a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló
78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően köztéri játszóterek bővítése, felújítására, valamint
önkormányzati funkció ellátása esetén az országos védelem alatt álló veszélyeztetett építmények
fejlesztéssel történő megőrzésére nyílt támogatási lehetőség. További támogatási célok voltak a helyi
önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések, a céltámogatással
megvalósuló fejlesztések, a felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztése, az önkormányzati
fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése, az önkormányzatok
alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó egészségügyi infrastruktúra-fejlesztések.
Az Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) forrás ugyancsak az
épített és természeti környezet védelmét, fejlesztését szolgáló fejlesztésekre, a helyi önkormányzati
feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztésekre, a céltámogatással megvalósuló
fejlesztésekre, a felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztésére, az önkormányzati fejlesztésekhez
kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzésére, a helyi önkormányzatok
alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó egészségügyi infrastruktúra-fejlesztésre nyújtott támogatást.
A TEKI és CÉDE forráskerete együttesen 10,1 Mrd Ft volt.
A Helyi önkormányzatok vis maior támogatása forrás 800 millió Ft keretösszeget biztosított helyi
önkormányzatok vis maior támogatására.
A Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) forrás 5,58 Mrd Ft
forráskeretet biztosított a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségben a helyi önkormányzatok
alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó, bel- és külterületen megvalósuló infrastruktúra
fejlesztésére, a közműves ivóvíz-ellátás fejlesztésére, meglévő létesítmények rekonstrukciójára, a
turizmushoz, a környezet- és a természetvédelemhez, a sporttevékenység gyakorlása infrastrukturális
feltételrendszerének megteremtéséhez és idegenforgalmi jelentőségű rendezvényekhez kapcsolódó
önkormányzati fejlesztésekre, a helyi piacok, vásárcsarnokok fejlesztéséhez, bővítéséhez, a korszerű
információ-technológiával felszerelt közösségi hozzáférési pontok kialakításához, a szociális
földprogram megvalósításához, a helyi gazdaságfejlesztéssel összefüggő, a régió pályázati
felhívásában meghatározott fejlesztési célokra, valamint az egészségfejlesztéshez kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztésekre.
A decentralizált területfejlesztési támogatások regionális szinten működtek, forráskeretükben az
egyes régiók népességét és fejlettségét figyelembe véve. A kevésbé fejlett régiókat tekintve a legtöbb
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területfejlesztési forrást az észak-alföldi (8 Mrd Ft, 23%), észak-magyarországi (5,9 Mrd Ft, 17%),
dél-dunántúli (5,3 Mrd Ft, 15%) és dél-alföldi (4,7 Mrd Ft, 13%) régiók használták fel, míg a fejlett
közép-magyarországi régióba 6,3 Mrd Ft (összességében 18%) jutott.
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164. ábra: A decentralizált fejlesztési programok forráskeretének regionális megoszlása (2009)
(Millió Ft)

A Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok célelőirányzat működési jellegű kiadásokat
finanszírozott. Ennek keretében támogatta a regionális fejlesztési tanácsok (371 millió Ft), a megyei
területfejlesztési tanácsok (150 millió Ft), a kistérségi fejlesztési tanácsok (700 millió Ft), az
önkormányzati és térségi koordinátori hálózat (330,5 millió Ft), a Balaton Fejlesztési Tanács (90
millió Ft), a Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács (17 millió Ft) működését, valamint egyéb
területfejlesztési intézményrendszeri támogatásokat (12 millió Ft) biztosított. Emellett finanszírozta a
területfejlesztési háttérintézményi feladatokat (440 millió Ft).
Területfejlesztési források 2010-ben
A terület- és régiófejlesztési célelőirányzat forráskerete 2010-ben 2009-hez képest nagymértékben
csökkent, valamint a decentralizált területfejlesztési programok sor megszűnésével a hazai
területfejlesztési pályázati lehetőségek is megszűntek az önkormányzatok számára. A területfejlesztési
célok támogatására így lényegesen kevesebb forrás jutott, mint a korábbi évben. A hazai fejlesztési
források szerepét 2010-től mindinkább átvették az európai uniós operatív programok támogatásai, a
területfejlesztési előirányzat feladata döntően a területfejlesztési intézményrendszer finanszírozása lett.
A terület- és régiófejlesztési célelőirányzat a központi területfejlesztési feladatokat (886,8 millió Ft)
és a VTT-hez kapcsolódó feladatokat (304,5 millió Ft) finanszírozta.
A területfejlesztési intézményrendszeri feladatok előirányzat működési jellegű kiadásokat
finanszírozott. Ennek keretében támogatta a regionális fejlesztési tanácsok (350 millió Ft), a megyei
területfejlesztési tanácsok (85 millió Ft), a kistérségi fejlesztési tanácsok (173 millió Ft), a Balaton
Fejlesztési Tanács (50 millió Ft), a Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács (5 millió Ft)
működését, valamint egyéb területfejlesztési intézményrendszeri támogatásokat (14 millió Ft) és
területfejlesztési háttérintézményi feladatokat (280 millió Ft) finanszírozott.

289

Területfejlesztési források 2011-ben
2011-ben a területfejlesztési intézményrendszer finanszírozása mellett újra lehetőség nyílt pályázati
program meghirdetésére a Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok
előirányzat keretében. A 911,3 millió Ft forráskerettel működő előirányzat terhére az NFM 222 millió
forint keretösszegben pályázati programot hirdetett mikrovállalkozások számára, „Technológiai
fejlesztést eredményező beruházások új eszközbeszerzésének támogatása” címmel. A pályázat célja az
Új Széchenyi Terv prioritásaival összhangban álló, az elmaradott térségek gazdaságának fellendítését
és foglalkoztatásának növelését szolgáló, európai uniós forrásból nem finanszírozható, technológiai
fejlesztést eredményező beruházásként új eszköz beszerzésének támogatása volt. A program 30
pályázó támogatását tette lehetővé (bár több pályázó nem tudta felhasználni a támogatást a szükséges
önerő hiányában).
Emellett a Balaton Fejlesztési Tanács 189,341 millió Ft támogatásban részesült egyedi
szennyvízkezelő rendszer fejlesztéséhez.
A VTT forrás keretében (2011. évben zárolt forrás felhasználásával) pályázati rendszeren kívüli
támogatásban részesültek Lónya, Mátyus, Tiszakerecseny települési önkormányzatai az elválasztott
rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kivitelezésére, a belvíz és csapadékvíz elvezető árok és
csatorna, műtárgy, átemelő-telep, belvíz- és záportározó, valamint a bel- és csapadékvíz közösségi
célú gazdálkodását biztosító rendszer tervezésére, építésére, rekonstrukciójára.
A Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok előirányzat 867,7 millió Ft keretet biztosított
területfejlesztés intézményrendszeri feladatainak finanszírozására.
Területfejlesztési források 2012-ben
A Területfejlesztési célelőirányzat 1,2 Mrd Ft keretösszeggel területfejlesztési intézményrendszer
által ellátott feladatok finanszírozását, illetve területfejlesztési, fejlesztéspolitikai szakmai feladatokat
megvalósító szervezetek működési költségeinek és egyes fejlesztési programjainak finanszírozását
biztosította. Ennek keretében támogatást nyújtott a regionális fejlesztési ügynökségek támogatási
előirányzatokkal összefüggő utókövető feladataihoz, nemzetközi projektek önerejéhez és
előfinanszírozásához, illetve az európai uniós közreműködő szervezeti feladatok ellátására kötött
szerződések kapcsán be nem fogadott költségekhez. Támogatta megyei önkormányzatok területi
tervezési feladatainak ellátását, a hazai területfejlesztési támogatási előirányzatokhoz kapcsolódó
feladataikat, a megye települési és kisebbségi önkormányzataival, területi államigazgatási szervekkel,
társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel történő együttműködését, az Új
Széchenyi Tervhez kapcsolódó kommunikációban és nemzetközi projektekben való részvételüket.
Támogatást kapott a Balaton Fejlesztési Tanács a Balaton kiemelt üdülőkörzete térségére vonatkozó
területfejlesztési koncepció és program kidolgozásához, a területrendezési terv készítésében való
közreműködéshez és más közös területfejlesztési feladatok ellátásához, a Széchenyi Programiroda a
működéséhez, fejlesztési programjainak megvalósításához, a VÁTI Nonprofit Kft. a területfejlesztési
és területrendezési információs rendszer működéséhez, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács
vízbiztonság programjának lebonyolítására.
Fontos szakmai döntés volt, hogy a gazdasági recesszió okozta teljesítési nehézségek kezelése
érdekében jogszabályi módosítással212 a korábbi években támogatást nyert vállalkozások és
önkormányzatok jelentős könnyítésekben részesültek a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeiket
tekintve. A gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások és önkormányzatok számára
így sok esetben elkerülhetővé vált, hogy például alulteljesítés esetén vissza kelljen fizetniük a
támogatás kamatokkal növelt összegét.

212

Az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról
szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012. (III. 9.) Korm. rendelet.
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Területfejlesztési források 2013-ban
A Területfejlesztési célelőirányzat 1,5 Mrd Ft keretösszeggel főként a területfejlesztéshez
kapcsolódó intézményi működést finanszírozott 2013-ban. Ezek mellett támogatást kapott a Nemzeti
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., valamint az ESZA Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft. pályázatkezelési feladataira. Támogatást nyert továbbá az ELI-HU NKft. az ELI-ALPS
projekthez (581 millió Ft támogatást, melyből 81 millió Ft vissza nem térítendő, 500 millió Ft
visszatérítendő támogatás), valamint a Rendkívüli kormányzati tartalék keretből 32 millió Ft
támogatásban részesült a Tisza-tó Fejlesztési Kft. Tisza-tavi kerékpáros híd tervezésére.
Területfejlesztési források 2014-ben
A területfejlesztési törvény módosításával213 a területfejlesztésért felelős minisztertől (nemzeti
fejlesztési miniszter) a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszterhez (nemzetgazdasági
miniszter) került a területfejlesztést közvetlenül szolgáló előirányzat kezelése, a területfejlesztési
intézményrendszerhez kapcsolódó hatáskörök, valamint a területfejlesztési információs rendszer
működtetési feladatai. Ennek nyomán az NFM fejezetében lévő területfejlesztési célelőirányzat 940,7
millió forint összegű forráskeretéből 540,2 millió Ft az NGM fejezetébe került a Területfejlesztéssel
összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzatra, míg maga a területfejlesztési célelőirányzat és
Balaton fejlesztési feladatok támogatása előirányzat továbbra is az NFM hatáskörében maradt. Az
540,2 millió összegű forrást kiegészítette a korábbi évek visszavont területfejlesztési támogatásaiból
beérkező visszafizetések felhasználható forráskerete.
A területfejlesztési célelőirányzat áthozott 540,2 millió Ft forráskeretével működött a
Területfejlesztéssel összefüggő feladatok előirányzat a területfejlesztési intézményrendszer
feladatellátásához kapcsolódó működést finanszírozta. Ennek keretében támogatást nyújtott a Balaton
Fejlesztési Tanács (65 millió Ft), a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács (60,6 millió Ft) működéséhez, a
regionális fejlesztési ügynökségek hazai előirányzatok pályázatkezelési feladatainak támogatásához
(129 millió Ft), a Magyar Államkincstár pályázatkezelési feladataihoz (186 millió Ft), a
területfejlesztési és területrendezési információs rendszer működéséhez (64 millió Ft). Emellett
támogatta a Széchenyi Programiroda nemzeti programokhoz kapcsolódó feladatait (120 millió Ft), a
Tisza-tó Fejlesztési Tanács szakmai programjait (37,6 millió Ft).
A fentiek mellett a Balaton fejlesztési feladataira 220 millió Ft állt rendelkezésre (következő
alfejezet mutatja be részletesen).
Területfejlesztési források 2015-ben
A Területfejlesztéssel összefüggő feladatok előirányzat keretében eredetileg 475,4 millió Ft-ot
biztosított a nemzeti költségvetés a területfejlesztési feladatok ellátására 2015-ben. Ezt a forrást – az
előző évhez hasonlóan – egészítette ki a korábbi évek visszavont területfejlesztési támogatásaiból
beérkező visszafizetések felhasználható forráskerete. A forrás tervezésének elsődleges szempontja a
korábbi évekhez hasonlóan a területfejlesztési intézményrendszer működtetése volt. Ennek keretében
támogatást nyújtott a Balaton Fejlesztési Tanács (80 millió Ft) és a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács
működéséhez (80 millió Ft), a regionális fejlesztési ügynökségek pályázatkezelési feladataihoz
(123,1millió Ft-hoz), a Magyar Államkincstár pályázatkezelési feladataihoz (72,2 millió Ft), valamint
a területfejlesztési és területrendezési információs rendszer működéséhez (72 millió Ft). Emellett
finanszírozta a Széchenyi Programiroda nemzeti programokkal összefüggő feladatait (44,1 millió Ft),
a Tisza-tó Fejlesztési Tanács szakmai programjait (60 millió Ft), a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács
területfejlesztési koncepció és program tervezési feladatait (30 millió Ft).

213

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló 2013. évi
CCXVI. tv. kihirdetésre 2013. december 13-án került.
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A Kormány döntésével 2015. decemberben 2,27 Mrd Ft-tal megemelésre került a forráskeret. A
többletforrás a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács szakmai
programjának támogatását szolgálta, a Bicske-Tarján közötti bicikliút kiviteli tervének elkészítése és
első ütemének megvalósítása, Etyek gasztrosétány és kapcsolódó fejlesztések első ütemének
megvalósítása érdekében.
Ezen túlmenően meg kell említeni az NFM által finanszírozott és a Herman Ottó Intézet által
lebonyolított Szelíd térségfejlesztési modellek programot. A program a két kiemelt térség (Tokaj
Borvidék és Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) gazdaságának szereplőire és fejlesztéseire építő –
közösségi szemléletű – gazdaságfejlesztési célkitűzéseket fogalmazott meg. 2015. évben 144,5 millió
forint forráskerettel gazdálkodott a program, melyet pályázatos úton, maximum 8 millió Ft
összköltségű pályázatok támogatására fordítottak. A két térségből összesen 110 pályázat érkezett,
melyből 21 projekt támogatására volt lehetőség.214
Ugyancsak erős területfejlesztési kapcsolódása van a Vidékfejlesztési Minisztérium által finanszírozott
Tanyafejlesztési Programot, mely a tanyás térségek fejlesztésére éves előirányzatok formájában,
pályázati rendszerben működik 2011. évtől, az OFTK-ban megfogalmazott területfejlesztési célokkal
is összhangban (a programból nyújtott támogatásokat a 3.3.3 fejezet elemzi).
3.5.3.

A Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított területfejlesztést források felhasználása

A Balaton Fejlesztési Tanács által felhasznált fejlesztési forrás mértéke 2009 és 2015 között mintegy
1,66 Mrd Ft volt, mely 2009-2015 között 277 db projekt támogatását tette lehetővé. A fejlesztési
forrás évenkénti megosztását az alábbi diagram mutatja be.215
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165. ábra: A Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított fejlesztési forráskeret (2009-2015)
(Millió Ft)
(Forrás: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.)

A források elsősorban a térség természeti állapotának megőrzését, javítását, a térség fő gazdasági
ágához, a turizmushoz kapcsolódó települési infrastruktúra fejlesztését és a víz,- és közbiztonsági
fejlesztések megvalósítását célozták. A fejlesztési források tevékenységek közötti részletes felosztását
az alábbi diagram mutatja be:

214
215

Forrás: Herman Hírlap 2015/2.
Adatok, ábrák, táblázatok forrása: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
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Balatoni Környezeti Monitoring rendszer

33,350

Mozdulj Balaton projekt

49,250

Term.tudományi és gazd-i - társ-i célú kutatások

13,400

Rendezvények támogatása

157,154

A térség ismertségét szolgáló PR tevékenység

85,251

Tervezési dokumentumok, projektkidolgozások

24,500
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166. ábra: A Balaton Fejlesztési Tanács által kezelt fejlesztési források megoszlása tématerületenként
(Milllió Ft) (2009-2015)
(Forrás: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.)

A Balaton Fejlesztési Tanács által felhasznált fejlesztési forrásokat a vizsgálati időszakban jellemzően
az NFM, illetve annak területfejlesztéssel foglalkozó jogelődjei (összesen 1,5 Mrd Ft), valamint kisebb
támogatások formájában az EMMI (12 millió Ft) és a Nemzeti Kulturális Alap (7 millió Ft)
biztosították. Fejlesztési forrás 2010 év kivételével minden évben rendelkezésre állt a Tanács számára.
A fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó lebonyolítási feladatokat – támogatási/pályázati
feltételek előkészítése, pályázati eljárás lebonyolítása, szerződés előkészítés, támogatás felhasználás
ellenőrzése, támogatások kiutalása – valamennyi forrás esetében a Fejlesztési Tanács
munkaszervezete, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. végezte.
A fejlesztési források felhasználásának tématerületek szerinti, évenkénti bontását az alábbi táblázatok
mutatják be:
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Forrást biztosító
szervezet
NFGM*

NFM, EMMI,
NKA**
NFM
EMMI
NKA
NFM, NKA
NFM
NKA
NFM, EMMI
NFM
NFM, EMMI
NFM
NFM
NFM, EMMI
NFM
NFM
NFM
NFM
NFM
NFM, EMMI

Támogatott tématerületek

Forrás (ezer Ft)

2009
Összesen
Településfejlesztés
Közbiztonság fejlesztés
Rendezvények támogatása
Mozdulj Balaton projekt
Interaktív játszótér
Kék hullám minősítés
Családbarát szolgáltatások
Balatoni Környezeti Monitoring rendszer fejlesztése
Projektkidolgozás, fejlesztés
Közmunka támogatás - településfejlesztés
Balatoni természettudományi kutatások támogatása
Média tevékenység támogatása
Egyedi szennyvízkezelő rendszer-fejlesztés
Munkaszervezet tőkeemelése
2011

827 751
90 667
183 000
61 587
24 750
24 000
2 100
30 819
21 850
24 500
31 500
8 400
85 251
192 327
47 000

Összesen

199 341

Egyedi szennyvízkezelő rendszer fejlesztése
Mozdulj Balaton rendezvény
Balatoni rendezvények elemzése
2012
Összesen
Közbiztonság fejlesztése
Balatoni rendezvények elemzése
2013
Összesen
Vízparti területek fejlesztése
Mozdulj Balaton projekt
Közbiztonság fejlesztése
Rendezvények támogatása
2014
Összesen
Vízparti területek fejlesztése
Közbiztonság fejlesztése
Rendezvények támogatása
Balatoni természettudományi kutatások támogatása
Egyedi szennyvízkezelő rendszer fejlesztés
Mozdulj Balaton

Projektek
száma
144
19
45
35
2
11
1
14
1
5
3
1
2
4
1
5

189 341
6 000
4 000
32 936
29 936
3 000

3
1
1
17
16
1

216 463
125 801
8 000
50 963
31 699

58
18
1
15
24

314 237
133 632
45 000
28 368
5 000
94 237
8 000

53
13
13
20
1
5
1

17. táblázat: a Balaton Fejlesztési Tanács által felhasznált fejlesztési források adatai (2009-2015)
(Forrás: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.)
** NKA: Nemzeti Kulturális Alap

A Balaton Fejlesztési Tanács 2014-ben két fejlesztési forrással rendelkezett: 220 millió Ft fejlesztési
forrást biztosított a 2014. évi költségvetés, míg egyedi szennyvízelvezető rendszerek támogatására 101
millió Ft-ot a 2013. évi költségvetés maradványa terhére kapott a Tanács. A 220 millió Ft fejlesztési
forrás felhasználását, a főbb tématerületeket és a támogatott projektek számát az alábbi táblázat
tartalmazza:
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Forráskeret
(Millió Ft)

Támogatott
projektek száma

118,63

13

Badacsonytördemic strand kialakítása- egyedi projekt

15,0

1

Mozdulj Balaton rendezvény

2,0

1

40,0

13

5,0

1

Kiemelt rendezvények támogatása

14,0

4

Rendezvény pályázati támogatása

11,36

13

TDM szervezetek támogatása

3,0

3

Természettudományi kutatások
MTA Limnológia 2014. évi balatoni kutatásainak
támogatása
Lebonyolítás

5,0

1

Tématerület
Vízparti területek fejlesztése
Településfejlesztési pályázat

Közbiztonság-vízbiztonság
Közbiztonsági szervezetek támogatása
Balatoni környezeti monitoring rendszer fejlesztése
Rendezvények

6,0

18. táblázat: A Balaton Fejlesztési Tanács által felhasznált fejlesztési források adatai 2014-ben
(Forrás: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft).

2015-ben 70 millió fejlesztési forrás állt a Balaton Fejlesztési Tanács rendelkezésére, mely az alábbi
programokat finanszírozta:
Tématerület

Forrás (Millió Ft)

Támogatás tartalmas

4,0

A BFT az MNV Zrt.-vel közösen elvégzi a BKÜ területén
lévő
állami
tulajdonú
ingatlanok
hasznosítási
lehetőségeinek vizsgálatát. Somogy megyére vonatkozóan
már elkészült a koncepcióterv, amit az MNV Zrt.-nek
megküldtünk 2015 augusztusában. 2015 év végére
elkészült a Veszprém megyéből beérkezett igények
összesítése. A Zala megyei felmérésre 2016 első felében
kerül sor.

I. Vízparti területek fejlesztése

II. Közbiztonság-vízbiztonság
1. Közbiztonságértvízbiztonságért felelős
szervezetek turisztikai
többletfeladatainak támogatása
2. Balatoni Monitoring Rendszer
fejlesztése
III. Balatoni rendezvények támogatása
1. Balaton image-t növelő
kiemelt jelentőségű
rendezvények támogatása
2. Mozdulj Balaton
sportprogram-sorozat támogatása
3. Játékos Balaton program
fejlesztése
4. Balaton régiós szakmai
együttműködési
rendezvénysorozat
5. A Magyar Vitorlás Szövetség
2015. évi balatoni vitorlás

Közbiztonsági Tanácsadó Testület javaslata alapján 13
szervezet került támogatásra. Szerződések megkötésre
kerültek, a projektek nagyrésze már megvalósításra került.
A szervezetek elszámolása folyamatban van.
Balatoni Regionális Monitoring Rendszer működésének,
fejlesztésének támogatása. Projekt folyamatban.

30,0

1,5

A megyék javaslata alapján 9 kiemelt rendezvény
támogatása.
Szerződéskötések
megtörténtek,
a
rendezvények
megvalósultak.
Az
elszámolások
folyamatban.
A program 2015. július-augusztusban rendben lezajlott, a
szakmai beszámolót a BFT decemberi ülésén elfogadta.
A szerződéskötés megtörtént, a megvalósítás folyamatban
van.

11,5

2,5
1,0
10,0

A támogatási szerződés megkötésre került, a projekt
megvalósítása folyamatban van.

3,0

A támogatási szerződés megkötésre került, a rendezvény
lezajlott, az elszámolás és a támogatás kifizetése
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Tématerület

Forrás (Millió Ft)

rendezvényeinek támogatása

megtörtént.

6. A 2015. évi nagy balatoni
úszórendezvények támogatása
Lebonyolítás
Összesen:

Támogatás tartalmas
A támogatási szerződés megkötésre került, a rendezvény
lezajlott, az elszámolás folyamatban.
Kft. menedzselési díj.

3,0
3,5
70,0

19. táblázat: A Balaton Fejlesztési Tanács által felhasznált fejlesztési források adatai 2015-ben
(Forrás: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft).
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4.
4.1.

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉRVÉNYESÜLÉSE216
A területrendezési tervek és érvényesülésük

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 meghatározása a
természeti és épített környezet értékek védelmének biztosítása mellett.
A területfejlesztésnek és területrendezésnek jól körülhatárolt feladatai vannak, de az ország területileg
kiegyenlített fejlődése érdekében összehangolt tevékenységként kell azokat értelmezni.
Az országos területi dokumentumokban fenti elv úgy érvényesült, hogy az Országos Területrendezési
Terv 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. A területfejlesztést az OFTK-ban megfogalmazott
specifikus célok elérésében az OTrT-ben meghatározott szerkezeti terv és övezetek által segítette a
területrendezés.
A területfejlesztés és területrendezés összehangolását célozta, hogy a két szakág országos szintű terve
közel egy időben került elfogadásra: az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.
törvény (OTrT-törvény) módosítását 2013 decemberében, a Nemzeti Fejlesztés 2030 – az Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót az 1/2014. OGY határozattal 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 és területrendezési rendszer összehangolására, a kettő között hiányzó kapcsolat
megteremtésére a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani, miközben a jelenlegi tervezési rendszerek
által létrehozott eredményeket szükséges megőrizni.
Az OTrT a törvényben meghatározott feladatoknak eleget téve, a léptéknek megfelelő mélységben az
ország egészére határozza meg a területhasználatra és az infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjére
vonatkozó jövőképet, és az annak elérését szolgáló szabályokat. Az országos szinten, illetve országos
érdekből meghatározott irányelvek és szabályok megszabják a kiemelt térségek és megyék
területrendezési terveinek, és így közvetve a települések rendezési eszközeinek és helyi építési
előírásainak mozgásterét is. Az országos terv olyan keretterv, amelynek előírásai az alacsonyabb
szintű területrendezési terveken, valamint a településrendezési eszközökön keresztül érvényesülnek.
Az OTrT, majd az azt követően elkészült megyei területrendezési tervek elfogadása jelentős lépés volt
a szabályozott területfelhasználás megteremtésében, a területhasználat esetenként kedvezőtlen
szerkezeti átalakulását – főként a beépített területek esetenként indokolatlan növekedését – egyelőre
lassítani tudta.
A területrendezési tervek a térszerkezet meghatározását olyan szabályozott keretek között végzik,
mely szabályok éppen a környezeti adottságok megőrzését, a környezet optimális hasznosítását
hivatottak biztosítani. Ezt a célt segítették a területrendezési tervezési követelményekben előírt
környezeti, gazdasági és társadalmi hatásvizsgálat készítésén túl a tervekhez készített környezeti
értékelés és az OTrT-hez először készült Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció is.
A területrendezési tervek társadalom számára legfontosabb mondanivalója a területi- és táji értékek,
valamint a természeti- és kulturális örökség megőrzése mellett, a fejlesztések számára kiszámítható,
korszerű, értékalapú és a gazdaságélénkítést is támogató, hosszú távú feltételek meghatározása. A

216

A fejezetet kidolgozta: Miniszterelnökség, Stratégiai ügyekért felelős államtitkárság, Építészeti és Építésügyi
Helyettes Államtitkárság, Területrendezési és Településügyi Főosztály
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területrendezés jelentős szerepet vállal a fejlesztések térbeli koordinálásában és végrehajtásában, hogy
az országos és önkormányzati döntések a lehető legteljesebb információk birtokában szülessenek és a
legalkalmasabb helyen történjenek.
4.1.1.

A tervhierarchia

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 megyei és települési szint.

167. ábra: Területi tervek rendszere
(Forrás: Lechner Nonprofit Kft.)

Miként az országos szintű dokumentumok között a megyei szinten is laza horizontális kapcsolat
mutatható ki a fejlesztési és rendezési dokumentumok között. 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 rendezési tervek vertikális rendszere ennél jóval szorosabb, a megfeleltetés objektívabb és
szigorúbb. A tervhierarchia alacsonyabb szintjén lévő tervek kidolgozásához jogszabályokban
rögzített, a megfelelőség érdekében betartandó előírásokat, lehatárolásokat tartalmaznak a felsőbb
szintű tervek, amelyben az országos elképzelések a kiemelt térségi, illetve megyei szinten keresztül a
térségi elhatározásokkal kiegészülve jutnak a településekhez. Ugyanakkor a felsőbb szintű tervek a
korábban kidolgozott alsóbb szintű tervek elhatározásait is figyelembe veszik, az így kialakuló
iterációs folyamatban a tervezés alulról és felülről is építkezik.
A 2008-ban módosított OTrT-törvény előírásainak megfelelően a megyei tervek felülvizsgálata 2009.
és 2012. között mind a 19 megyében megtörtént, elfogadásra került. Időközben aktuálissá vált –
elfogadása után 5 év elteltével – a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének (BATrT)
felülvizsgálata is, ami 2011-ben került elfogadásra.
Az OTrT 2008. évi elfogadása után csak négy évvel, 2012-re állt elő az a helyzet, hogy az összes
területrendezési szint összes terve egymással összehangolva elkészült. Az OTrT 2013. évi
felülvizsgálata azonban maga után vonta a megyei területrendezési tervek újabb összhangba hozási
kötelezettségét.
A településrendezési tervek területrendezési tervekkel való összehangolására időpontot a jogszabály
nem rögzít, a területi tervekben rögzítettek érvényesítése a településrendezési eszközök (szerkezeti
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terv, helyi építési szabályzat) módosítása, illetve felülvizsgálata során történik az OTrT törvény
átmeneti szabályai szerint.
4.1.2.

Területi folyamatok a területrendezési tervekben

Az Országos Területrendezési Terv változásai
Magyarország területrendezési terve – az OTrT – már 12 éves múltra tekint vissza. A 2003-ban
elfogadott terv első módosítására 2008. évben került sor. Jelen beszámolási időszakban történt a
törvény második módosítása, mely 2014. január 1-én lépett hatályba.
2008. után, az OTrT tartalmával összefüggő országos szintű koncepciók és tervek, valamint ágazati
stratégiák kerültek elfogadásra, számos, a területrendezést közvetlenül érintő jogszabály módosult,
illetve lépett hatályba, valamint a megyei területrendezési tervek felülvizsgálatra és elfogadásra
kerültek, így az OTrT 2013. évi felülvizsgálata – a jogszabályi kötelezettségen túl is – indokolttá vált.
Az OTrT-törvény 2013. évi felülvizsgálatát a területrendezésért felelős minisztérium dolgozta ki,
amihez a területrendezési tervet és az ahhoz szükséges szakmai dokumentumokat háttérintézménye, a
Lechner Tudásközpont készítette.
A felülvizsgálatnak kiemelt célja volt a keretjelleg erősítése és az OTrT tartalmának és
szabályozásának egyszerűsítése és pontosítása.
Az OTrT-törvény célja, hogy "meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának
feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható
fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére,
illetve erőforrások védelmére" nem változott, mint ahogy a terv szerepe, feladatai, tartalma, szerkezete
sem.
A 2008. évi OTrT-hez képest a területfelhasználás jelentős átdolgozásra, a területfelhasználásra
vonatkozó szabályozás kismértékben korrigálásra került, egyes térségi övezeteket és az azokhoz
tartozó szabályozást a felülvizsgálat jelentősen átírta. A korábbiakhoz képest koncepcionális változást
hozott az ajánlott megyei övezetek bevezetése. A 2013. évi felülvizsgálat is széleskörű szakmai
egyeztetésen alapult, amelynek során a térképi lehatárolások és a szabályozás pontosodott.
Az OTrT változatlanul az Ország Szerkezeti Tervéből, az országos övezetekből és az azokhoz tartozó
szabályozásból épül fel.
Az ORSZÁG SZERKEZETI TERVE – amely a korábbiakhoz hasonlóan M=1:500 000 léptékben
tartalmazza az országos területfelhasználási kategóriákat, valamint az országos műszaki infrastruktúrahálózatokat és egyedi építményeket – a módosítás eredményeként, az egyes érintett ágazatok legújabb
koncepciói és egyéb megalapozó tanulmányai alapján, tartalmilag megújult.
A szakági változtatási igényeken kívül a kiemelt térségi, megyei területrendezési és településrendezési
tervek készítése során összegyűlt tapasztalat is befolyásolta az OTrT területfelhasználásának
felülvizsgálatát:
 egyes területfelhasználási kategóriák definíciója – értelmezési problémák miatt – pontosítást
igényelt,
 a települési térség megyei szinten való differenciálásának nem volt gyakorlati haszna, ezért azt
az OTrT felülvizsgálata megszüntette,
 egyes területfelhasználási kategóriák esetében a területfelhasználás lehatárolása a megyei
területrendezési tervek eredményeit figyelembe véve átdolgozásra került.
A területfelhasználási kategóriák között országos szinten változatlanul megkülönböztetésre kerülnek
az erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, vegyes területfelhasználású, települési, vízgazdálkodási és
építmények által igénybe vett térségek.
Erdőgazdálkodás térség lehatárolásának célja – hasonlóan a korábbi törvényhez – a meglévő
erdőterületek megóvása, illetve az erdősültségnek a Nemzeti Erdőtelepítési Programban célul
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kitűzött mintegy 600 ezer hektárral történő növelésének elősegítése. A módosítás következtében az
erdőgazdálkodási térség területe kis mértékben, 2286 ezer ha-ról 2352 ezer ha-ra növekedett.
A mezőgazdasági térség lehatárolása a többi területfelhasználási kategória (vegyes
területfelhasználású térség, vízgazdálkodási térség, települési térség) lehatárolásával párhuzamosan
változott. A térség területe csökkent, 5958 ezer ha-ról, 4391 ezer ha-ra.
A vegyes területfelhasználású térség, lehatárolása a megyei területrendezési tervekben
meghatározottak figyelembe vételével történt. A térség a mozaikos szerkezetű, rendszerint erdővel,
mezőgazdasági területtel vagy települési területtel érintett területeket foglalja magába. Mivel
megyei léptékben a termőhelyi jellemzők, a területek sajátos használata vagy mozaikossága az
országos szintnél jóval pontosabb területhasználati besorolást adott, ezért a térség területe
jelentősen növekedett a felülvizsgálat során, nagyobb szabadságot adva a megyei (és áttételesen) a
települési önkormányzatoknak.
A települési térség, amely a települések belterületét, a belterületen kívüli beépített és beépítésre
szánt területeket jelenti, az OTrT-ben alkalmazott területi küszöbnek megfelelő (1000 ha feletti)
települési térségként feltüntetett települések száma 67-ről 102-re emelkedett, összterületük pedig az
ország területi mérlegében 201 ezer hektárról 255 ezer hektárra nőtt.
A vízgazdálkodási térség kategóriába Magyarország felszíni vízrajzi hálózata (vízfolyások és
tavak) és parti sávja tartozik, hiszen a Víz Keretirányelvnek (2000/60/EK) megfelelően minden
felszíni víz egyforma mennyiségi és minőségi védelmet élvez.
A területfelhasználási kategóriákra vonatkozó fogalommagyarázatok az OTrT felülvizsgálata során
pontosításra kerültek. A vonatkozó szabályok alapvetően csak kis mértékben módosultak a
településrendezés gyakorlati tapasztalatai alapján, továbbra is az egyes kategóriákba tartozó területek
alsóbb szintű rendezési tervekben való érvényesülését szabályozzák.
Országos terület felhasználási kategória

OTrT 2008 (ha)

OTrT 2013 (ha)

Erdőgazdálkodási térség

2 286 498

2 353 570

Mezőgazdasági térség

5 958 000

4 391 098

Vegyes terület felhasználású térség

778 900

2 033 781

Települési térség

201 000

255 055

*

267 646

Vízgazdálkodási térség

20. táblázat: Az országos területfelhasználási kategóriák területének változása
Forrás: OTrT (2008, 2013) Lechner Nonprofit Kft.
*A vízgazdálkodási térség vonallal ábrázolt elemeinek területe ráfed a területfelhasználásra, így
a térség területe nem mérhető, ezért az adat nem meghatározható.
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168. ábra: Az OTrT területfelhasználása
(Forrás: Lechner Nonprofit Kft.)

Az OTrT országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatainak és egyedi építményeinek körét
változatlanul a közlekedés, energetika, vízgazdálkodás és hulladékgazdálkodás vonalas és pontszerű
létesítményei képezik, amelyek az Ország Szerkezeti Tervén ábrázolásra, az OTrT szöveges
mellékleteiben pedig felsorolásra kerültek.
Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építményekre vonatkozó
szabályozás az alsóbb szintű (kiemelt térségi és megyei területrendezési, valamint településrendezési)
rendezési terveken keresztül a nyomvonalak és építmények helyének biztosítását szolgálják.
A műszaki infrastruktúra országos elemei a felülvizsgálat során áttekintésre kerültek.
Közúti közlekedés 2008-ban elfogadott országos jelentőségű elemeit alapul véve dolgozta ki a
közlekedési tárca a gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és
nagytávú tervéről szóló 1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozatot, majd iterációs folyamat következő
állomásaként az OTrT 2013.évi felülvizsgálata a gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú
fejlesztési program és nagytávú terv (Nagytávú terv) hálózatát vette alapul, így a 2008. évi OTrTben meghatározott hálózat csak kismértékben változott meg.
Az országos közúthálózat módosítására az elfogadott megyei területrendezési tervek is tettek
javaslatokat, melyek összhangban a Nagytávú tervvel, az OTrT módosításakor érvényesítésre
kerültek. Új gyorsforgalmi úti nyomvonalként az M60 Pécs és az országhatár, és az M9
Szombathely és Sopron közötti szakasza került az OTrT-be. Megváltozott az M2, M4, M8, M44,
M47, M49, M86, nyomvonala, főúti kategóriába került az M11 és M21. A gyorsforgalmi úthálózat
változásainak követésén túl a főúthálózat is több új elemmel gazdagodott. A tervezett főúti
elkerülők száma közel azonos marad (mintegy 200): több elkerülő már megépült, azonban az
OTrT-be közel azonos arányban újak kerültek. Az országos közúthálózat változása magával hozta a
nagy hidak és határmetszések felsorolásának korrekcióját is.
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169. ábra: Az ország távlati műszaki infrastruktúra-hálózata az OTrT-ben
(Forrás: Lechner Nonprofit Kft.)

Az OTrT a vasúti közlekedés tekintetében mindig is a nagysebességű vasutakat (NSV) és a vasúti
törzshálózatot, valamint az ezeken található határmetszéseket és nagy hidakat tartalmazta. A
tervezett NSV nyomvonalainak nagy része a 2008. évi hatástanulmányok alapján került kijelölésre,
és újabb tanulmányok alapján pontosításra 2013-ban. A vasúti törzshálózat egyéb – szinte csak
meglévő – elemei nem változtak.
A légi közlekedést az országos repülőterek képviselik az OTrT-ben 22 repülőtérrel. Valós országos
szerepköre csak néhány repülőtérnek van, azonban az országos repülőterek számának
racionalizálása a területi szereplők ellenállása miatt meghiúsult a törvény felülvizsgálatakor.
Az országos kerékpárút-törzshálózat – az országos jelentőségű turisztikai célpontokat érintő,
hálózatként kialakított kerékpáros útvonalak – a 2008-ban „Az országos kerékpárút-hálózat (OTrT
törzsúthálózat) kialakítása” c. tanulmányban foglaltaknak megfelelően alakult ki, a 2013. évi
felülvizsgálatban csak minimális – időközben részletesebb tervvel pontosított – nyomvonal
módosítására került sor.
A vízi közlekedés országos elemei a nemzetközi és országos jelentőségű vízi utak, valamint a
nemzetközi és országos jelentőségű közforgalmú kikötők és a határkikötők. A nemzetközi és
országos jelentőségű vízi utakat szakági rendelet határozza meg. Az országos jelentőségű
kikötők és a határkikötők száma minimálisan csökkent az ágazati elképzelések alapján.
Az országos energetikai hálózatok és egyedi építmények körébe az országos jelentőségű erőművek,
az országos villamosenergia-átviteli és országos szénhidrogén-szállító hálózatok tartoznak.
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Az erőművek – 50 MW nagyobb villamosenergia-termelő építmények – körének kijelölése az
iparággal egyeztetve, a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR)
aktuális Hálózatfejlesztési Terve alapján történt. A korábbi erőművekhez képest 2 új (Szeged és
Répcelak) került az országos elemek közé, és egy erőmű – finanszírozási problémák miatt –
törlésre (Vásárosnamény). A hatályos OTrT-ben még „térsége” megjelöléssel szereplő tervezett
erőművek közül a Baktalórántháza térségében, illetve a Százhalombatta térségében tervezett
erőművek telepítési helyei időközben konkréttá váltak, így telepítési helyként Nyírtass és Ercsi
települések kerültek megnevezésre. Területrendezési szempontból a korábbiakhoz képest új
helyzetet teremt, hogy a tervezett szélerőműpark kapacitása alapján már országos erőműként is
megjelenik (Répcelak).
A villamosenergia-hálózatok – 750 kV-os, 400 kV-os és 220 kV-os átviteli hálózat – a MAVIR
aktuális Hálózatfejlesztési Terve alapján került frissítésre.
Az OTrT szénhidrogénszállító-hálózatai közül országos földgázszállító-hálózatként a
nagynyomású hálózat került rögzítésre és a szöveges mellékletben az iparági szakaszolásnak
megfelelő megnevezéssel felsorolásra. A 2013. évi OTrT-be a MOL Zrt. adatszolgáltatásának
megfelelően került a korábbi 22 termékvezeték-nyomvonal módosításra, illetve egy elemmel
kiegészítésre. Országos kőolajszállító-hálózatként a 2008-ban elfogadott OTrT-be a szaktárca
állásfoglalása alapján mind a nyolc kőolajszállító-vezeték feltüntetésre került. A módosító
javaslatba a MOL Zrt. adatszolgáltatásának megfelelően kerültek a nyomvonalak módosításra.
Az OTrT vízgazdálkodás építményei – a vízkészlet-gazdálkodást, másrészt a vízkárelhárítást
szolgáló országos jelentőségű létesítmények – körébe sorolt elemeket a vízkárelhárításért felelős
minisztérium egyes elemek esetén jogszabályokkal, mások esetén tanulmányokkal alátámasztva
határozta meg. Az OTrT-hez a digitális adatokat az OVF az országos adatbázisa alapján szolgáltatta.
A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók
a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló
program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII.
törvényben (VTT-törvény) feladatként meghatározott tározók közül 6 épült meg. A Tisza teljes hazai
szakaszán a rendkívüli árhullámok csúcsvízszintjeinek 1,0 m-rel való csökkentése hosszú távú cél
eléréséhez a szaktárca 2020-ig a fentieken túl további 6 tározó megvalósítását tervezi.
Az OTrT-ben országos jelentőségű vízkár-elhárítási célú tározók a 2013. évi felülvizsgálat során
felváltották a korábbi szükségtározókat.
10 millió m3-t meghaladó térfogattal tervezhető tározási lehetőségek elsősorban síkvidéki és
dombvidéki tározók, amelyek a szélsőséges időjárási helyzetek következményeként kialakuló
árvizek, belvizek és az aszályhelyzet kezelésének egyik hatékony eszköze. A tározási lehetőségek
közé új javaslatként került be a Vas megyei tervezett tározó.
Kiemelt jelentőségű vízi létesítmények kategóriája a korábban folyami műtárgy kategóriát
váltotta fel, mely a szakági jogszabályokkal való egységes alkalmazást szolgálta. Az Ország
Szerkezeti Tervén feltüntetett 27 építmény (duzzasztó, zsilip, árvízkapu, torkolati műtárgy,
vízlépcső) az OVF aktuális adatszolgáltatása alapján szerepel a törvényben
Országos jelentőségű csatorna kategória újonnan került a 2013. évi felülvizsgálatkor az OTrT-be.
Korábban országos jelentőségű öntözőcsatornaként csak a Jászsági-főcsatornát tartalmazta a
törvény, a felülvizsgálat során azonban 59 öntöző, illetve kettős működésű csatorna került országos
jelentőségű kategóriaként a törvénybe.
Elsőrendű árvízvédelmi fővonalak – három vagy több települést érintő, fővédelmi művé
nyilvánított árvízvédelmi töltés, továbbá a folyó nyílt árterében fekvő település árvízmentesítését
szolgáló körtöltések – az országos szintű építmények meghatározásának változása miatt – az
Ország Szerkezeti Tervén megállapított 7044 km elsőrendű árvízvédelmi fővonal hossza 4211 kmre csökkent.
A hulladékgazdálkodás építményei közül a 2008-ban elfogadott Ország Szerkezeti Tervén országos
elemként a veszélyes hulladék és a radioaktív hulladék kezelésére alkalmas létesítmények kerültek
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megkülönbözetésre, aminek kategóriáit és a besorolt létesítmények körét a 2013. évi felülvizsgálatkor
az illetékes VM felülvizsgálta.
A területfelhasználási kategóriák országos lehatárolását és az országos jelentőségű műszaki
infrastruktúra-hálózatok nyomvonalát és az egyedi építmények elhelyezését a korábbiakhoz hasonlóan
a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek az OTrT-ben előírt szabályok figyelembe vételével
pontosíthatják. A műszaki infrastruktúra esetében, a kiemelt térségi és megyei területrendezési
tervekben az országos hálózatok a térségi szintű hálózatokkal és építményekkel egészülnek ki. Így a
területfelhasználás országos és térségi elhatározásai a helyi elképzelésekkel kiegészítve a
településrendezés során érvényesülnek, egységes rendszert alkotva.
A TÉRSÉGI ÖVEZETEK a területrendezési tervekben alkalmazott, sajátos jellemzőkkel rendelkező
– a térségi területfelhasználási kategóriáktól függetlenül lehatárolt – területi egységek, amelyeknek
közös jellemzője, hogy vagy természet-, föld-, víz-, világörökség-, táj-, hon-, nyersanyag-védelmi
szempontok valamelyike alapján védendő területeket foglalnak magukba, vagy a kockázat megelőzés
szempontjából kiemelten kezelendő területek, illetve fejlesztési célterületek.

170. ábra: Térségi övezetek rendszere (2013)
(Vastag betűvel az országos, normál betűvel a kiemelt térségi és megyei, dőlt betűvel az ajánlott övezetek.)

(Forrás: Lechner Nonprofit Kft.)

A 2013. évi felülvizsgálat során az övezeti rendszer jelentősen egyszerűsödött, így kilenc országos
jelentőségű övezet mellett nyolc kiemelt térségi/megyei övezetet alkalmazandó – érintettség esetén – a
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben. Az övezetek lehatárolása a jogszabály által
kötelezett államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján történik.
Az övezeti rendszer egyszerűsítését jelentős részben a kiemelt térségi, megyei területrendezési és
településrendezési eszközök készítésének tapasztalatai alapozták meg:


egyes országos övezetek közül a nehezen értelmezhető, illetve irányelvszerű voltuk miatt nem
hatékony szabályozású övezetek egyértelműsítésre vagy törlésre kerültek,



az alsóbb szintű rendezési tervek kidolgozásakor további problémát okozott, hogy egyes
övezetekhez nem határozott meg adatszolgáltatót a vonatkozó jogszabály, ezért az OTrT
felülvizsgálatában csak olyan övezet maradhatott, amihez az illetékes minisztérium megfelelő
adatszolgáltatást tud biztosítani az általa megnevezett szerveken keresztül,
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egyes övezetek és területfelhasználási kategóriák ütközésének kiküszöbölése érdekében egyes
övezetek lehatárolása vagy a vonatkozó szabályozás pontosításra került,



helyi adottságoknak, sajátosságoknak megfelelően bevezetésre kerültek az ajánlott megyei
övezetek.

A megyék az országos övezeteket – érintettség esetén – átvezetik saját területrendezési tervükben,
valamint kiegészítik az övezeti rendszert a megyei övezetekkel. A megyék igényei és a megyei
területrendezési tervek készítésének gyakorlati tapasztalatai alapján az OTrT 2013. évi módosítása –
az érintettség esetén kötelezően alkalmazandó megyei övezetek mellett – bevezetett ajánlott megye
övezeteket is. Ezek alkalmazását a törvény a megyékre bízta.

171. ábra: Beépítésre szánt terület kijelölését befolyásoló területek
(Forrás: Lechner Tudásközpont)

Az OTrT-ben szereplő térségi övezetek szabályai elsősorban a településrendezési eszközök készítését
befolyásolják, az övezetek specifikumainak érvényesítése mellett a legjelentősebb hatása az új
beépítésre szánt területek kijelölésére van.
Több övezet területfelhasználási engedélyhez kötve csak korlátozza a kijelölést (kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület, országos ökológiai hálózat magterülete és ökológiai folyosója), orientálja a
területfelhasználást (pl. honvédelmi övezetek) azonban van olyan övezet is, ami – az övezet jellegéből
adódóan értelemszerűen – kategorikusan tiltja azt (VTT, nagyvízi meder, kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület). A tiltó övezetek az ország területének 15%-án (1400 ezer ha), a korlátozó övezetek
további 25 %-on (2350 ezer ha) befolyásolják az új beépítésre szánt területeket.
A kiemelt térség területrendezési tervének változásai
A két kiemelt térség, a Budapesti Agglomeráció és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési
tervét az OTrT-hez hasonlóan törvénnyel fogadja el az Országgyűlés. Jelen beszámolási időszakban a
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT törvény)
módosítására került sor, mely 2011. szeptember 1-vel lépett hatályba.
A terv módosítását elsősorban az OTrT 2008. évi felülvizsgálatából adódó változások indokolták, de a
2005. óta megváltozott ágazati elhatározások és a településrendezési eszközökön keresztül történt
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érvényesülés során felgyűlt tapasztalatok is szükségessé tették a módosítást. A terv felülvizsgálata
nem irányult a terv koncepciójának alapvető megváltoztatására, csak az eltelt időben bekövetkezett
változtatások érvényesítésére.
A BATrT 2011. évi felülvizsgálata kismértékben élt a kiemelt térségi státuszból adódó lehetőségekkel,
néhány területfelhasználási kategória és egyedi szabály bevezetésével alkotott egyedi előírásokat.
A TERÜLETFELHASZNÁLÁS vonatkozásában a BATrT-felülvizsgálat a települések területfelhasználási
jövőképének, hatályos területfelhasználási állapotát tükröző területi lehatárolásainak
figyelembevételével történt.
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.
A módosított térségi Szerkezeti Tervhez az önkormányzatok által készítendő településszerkezeti
tervekben tervezett eltérések (változtatások) %-os megfelelőségének ellenőrzését lehetővé tevő területi
mérleg is készült.
A BATrT 2011. évi módosítása során a települési térség lehatárolásából törlésre kerültek a
felülvizsgálatig a településszerkezeti tervbe át nem vezetett – így nem kellően indokolt – többletterületek. A szabályozás 2%-ban korlátozta a települési térség növekményét, valamint bevezette a
területcsere lehetőségét. A BATrT az OTrT-ben előírt települési térségeken kívül egyedi
területfelhasználási kategóriaként alkalmazta a nagykiterjedésű zöldterületi és a magas zöldfelületi
arányú települési térségek kategóriáit.
Az erdőgazdálkodási térség lehatárolásának alapját a hatályos településszerkezeti tervekben
erdőterületként meghatározott területek képezték, valamint a területi alkalmasságuk szerint
erdőtelepítésre elsődlegesen javasolható területek.
Egyedi kategóriaként a 2011. évi felülvizsgálat bevezette a különleges rendeltetésű térség
területfelhasználási kategóriát, amelybe beépítésre nem szánt erdőterületek vagy mezőgazdasági
területek, különleges rendeltetésű egészségügyi vagy sport célú, valamint megújuló energia célú
területek tartoznak. A kategória bevezetését e területek jelentős kiterjedése, illetve a területhasználat
mezőgazdasági térségtől alapvetően eltérő jellege indokolta.
A vízgazdálkodási térségre vonatkozó OTrT-szabályt a BATrT törvény szigorította.
Az építmények által igénybe vett térség új kategória, a korábbi egyéb rendeltetésű terület
területfelhasználási kategóriával rokon, amibe az olyan települési (közlekedési vagy közmű) területek
tartoztak, amelyek nagy kiterjedésük révén térszerkezeti jelentőségűek.
A BATrT a területfelhasználási kategóriákon belül egyedi szabályokat is megfogalmazott: szigorította,
feltételekhez szabta a települési térségeken belül az új beépítésre szánt területek kijelölését, növelte a
mezőgazdasági és a vízgazdálkodási térség besorolási arányát, amelyeket a részletesebb ábrázolás tett
indokolttá. A BATrT az egyedi térségi szempontokat is figyelembe véve, fenti szigorító szabályokon
kívül ténylegesen egyedi szabályokat is hozott. Ezek közül a leglényegesebb az un. 2%-os szabály,
ami kimondja, hogy a település közigazgatási területén a települési térség növekménye nem haladhatja
meg a BATrT-törvény mellékletében található területi mérleg települési térség területének 2%-át. A
jogalkotó szándéka a szabály bevezetésével a főváros körüli települések szétterülésének
megakadályozása volt.
A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA hálózatok alapvető rendszerének változatlanul hagyásával a
Szerkezeti Tervben az OTrT nyomvonalak – léptékből adódó – pontosítása, a kisebb szakági
változások és új települési elképzelések okozta módosítások átvezetése történt. Pontosításra kerültek
autópálya-, főút-, a nagysebességű vasút-, egyéb vasútnyomvonalak. A Szerkezeti Terv kiegészült a
térségi jelentőségű logisztikai központok, P+R parkolók, a térségi mellékút-hálózat meghatározásával,
a térségi kerékpárút-hálózat elemei, a térségi jelentőségű gázhálózatok, a 120 KV-os hálózat
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elemeinek megjelenítésével, valamint a megújuló energiákra való átállás lehetőségeinek, illetve
térségspecifikus irányainak meghatározásával.
A TÉRSÉGI ÖVEZETEK vonatkozásában a BATrT 2011. évi felülvizsgálata a térségi övezetek
rendszerét az OTrT-vel összhangban módosította. A korábbi egyedi övezetek közül a zöldövezet,
kertgazdasági területek övezete és a térségi hulladékkezelő létesítmények kijelöléséhez vizsgálat alá
vonható területek övezete törlésre került.
A megyei területrendezési tervek változásai
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény már 1994-ben a megyei önkormányzatok
kötelező feladatai között jelölte meg a térségi területrendezési feladatok összehangolását. A megyei
területrendezési tervek OTrT-nek megfelelő, módosított tartalmi követelmények szerinti átdolgozása
és közgyűlési elfogadása a 2003-2006. közötti időszakban történt meg, aminek következtében az OTrT
első – 2008. évi – felülvizsgálatáig 15 megye rendelkezett az OTrT törvény szerint elfogadott
területrendezési tervvel. A 2008-ban módosított OTrT szerinti tartalommal 2009. és 2012. között
minden megye terve elkészült.
A megyei területrendezési tervek alapvető funkciója az OTrT-ben kijelölt térségi területfelhasználási
kategóriák, műszaki infrastrukturális elemek és egyedi létesítmények, illetve az országos övezetek
megjelenítése és pontosítása, valamint a térségi szintű térszerkezeti elemek és övezetek
meghatározása. A megyei területrendezési tervnek nem volt lehetősége egyedi övezetek és szabályok
rögzítésére a rendelettel elfogadásra kerülő tervben, ezért egyes megyék a helyi prioritásoknak és
sajátosságoknak megfelelő – informatív – övezeteket, valamint az azokhoz tartozó irányelveket
határozattal fogadták el. Határozatként kerültek megfogalmazásra az OTrT következő módosítása
során figyelembe vevő megyei javaslatok is.
4.1.3.

A területrendezési tervek érvényesülése a tervhierarchiában

A területrendezés céljai a területrendezési terveken és a településrendezési eszközökön keresztül
érvényesülnek. A jogszabályoknak megfelelően a területrendezési tervek és a településrendezési
eszközök hierarchikusan egymásra épülnek, így a kiemelt térségi, illetve a megyei területrendezési
tervek – a pontosítási szabályok alkalmazása mellett – az OTrT-vel nem lehetnek ellentétesek. A
területrendezési tervekben rögzítettek a településrendezési eszközökben realizálódnak helyrajzi szám
mélységű szabályozásként.
A területfelhasználásra vonatkozó előírások elsősorban a tervi szintek közötti átvezetés mikéntjére
vonatkoznak: az országosan meghatározott lehatárolások — a léptéknek megfelelően — az alsóbb
szintű rendezési tervekben az OTrT-ben rögzített legkisebb besorolási arányt meghatározó és a
fennmaradó részen elhelyezhető területhasználatot előíró szabályoknak megfelelően pontosíthatók.
A műszaki infrastruktúra-hálózatok tervi szintek közötti átvezetését az OTrT, valamint a kiemelt
térség/megye területrendezési terve, az érintett települések és a hosszeltérés meghatározásával
szabályozza.
A térségi övezetek lehatárolása a külön jogszabályban meghatározott államigazgatási szervek előzetes
adatszolgáltatása alapján történik, amitől a településrendezési eszközök készítésekor – a térképi
léptékek közötti különbség kiküszöbölése érdekében – igen kismértékben (±5%) lehet eltérni.
Az OTrT érvényesülése a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben
Az OTrT országos jelentőségű elhatározásai a kiemelt térségi és megyei területrendezési terveken
keresztül – a térségi elképzelésekkel kiegészülve – a településrendezés eszközeiben érvényesülnek.
Az országosan meghatározott területfelhasználásra vonatkozó szabályok 25, illetve 10% lehetőséget
hagynak kiemelt térségi és megyei specifikumok, valamint a léptékváltás okozta pontosítások
érvényesíthetőségének, valamint az országosan csak ikonnal ábrázolt települési térségek kijelölésére
is. A szabályozás további szabadságot hordoz magában a tekintetben, hogy az országos
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területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye területére
vetítve kell teljesülniük.
Az országos területfelhasználásnak a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben történő
érvényesítése során a legtöbb észrevétel az erdőgazdálkodási térség vonatkozásában adódott, így az
OTrT 2013. évi módosítása során – a megyei önkormányzatok számára nagyobb döntési szabadságot
adó – vegyes területfelhasználású térségek kerültek nagyobb arányban kijelölésre, melyek lehetővé
tették a mozaikos térségekben, az adottságoknak és a tervi léptéknek megfelelő kijelölést.
Az országosan meghatározott műszaki infrastruktúra-hálózatok az előírt átvezetési szabályoknak
megfelelően érvényesülnek. Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét
és az országos jelentőségű építmények elhelyezkedését az OTrT térképi és szöveges melléklete rögzíti.
A kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervek készítése során az országos jelentőségű
műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények helyét az OTrT-ben meghatározott térbeli
rend figyelembevételével kell meghatározni azzal, hogy az országos jelentőségű műszaki
infrastruktúra-hálózatoknak a kiemelt térség/megye területére vetített hossza legfeljebb ±10%-kal
térhet el az ország szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi
(környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági
eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt.
Az infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának (irányultságának) meghatározásánál biztosítani kell a
szomszédos megyék és települések határán a folyamatos kapcsolódás lehetőségét – ez az Ország
Szerkezeti Tervének legfontosabb feladata, az infrastruktúra elemek helybiztosítása mellett.
A megyei területrendezési tervek készítése során a legtöbb észrevétel az OTrT közlekedési
infrastruktúra-hálózatának érvényesítése során fogalmazódott meg, elsősorban a település-elkerülő
utak és a magasabb szintű elérhetőséget biztosító nyomvonalak igénye vonatkozásában. Az
észrevételek jelentős, a szaktárca által is támogatott része beépítésre került az OTrT 2013. évi
módosításába.
Az országos övezetek az OTrT-ben előírt átvezetési szabályoknak megfelelően érvényesül. Az OTrT
2013. évi módosítása már lehetővé tette un. ajánlott megyei övezetek kijelölését is a közgyűlési
rendeletben.
A 2008. évi OTrT érvényesítése során problémát okozott, hogy a térségi övezetek kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben történő lehatárolása nem minden övezet esetében kijelölt
államigazgatási szerv által történt. OTrT 2013. évi módosításában már csak olyan övezet maradhatott
az OTrT-ben és a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben, melyek előzetes lehatárolása
államigazgatási szerv útján történik, ezzel a lehatárolás egységes szemlélete, a szakmai kontroll
biztosítottá vált.
A megyei területrendezési tervek az OTrT-ben előírt övezeti szabályokat alkalmazzák. A szabályokon
keresztül az országos elképzelések érvényesülnek, a szabályrendszer egyedi megyei szabályozással
nem egészíthető ki.
A területrendezési tervek az egymásra épülő tervhierarchia érdekében időben eltolva készülnek: az
OTrT elfogadása után közel két év szükséges a kiemelt térségi, illetve a megyei területrendezési tervek
elkészültéig. A megyei területrendezési tervek 2009-2012. közötti módosításával állt elő az az állapot,
hogy valamennyi területrendezési terv összhangja biztosított volt.
Az OTrT 2013. évi felülvizsgálata már átmeneti szabályokban rögzítette a megyei területrendezési
tervek – új OTrT-vel harmonizáló – felülvizsgálatáig a településrendezés által követendő szabályokat.
Az OTrT közvetlen érvényesítése a települések rendezési terveiben – a hatályos előírások ellenére –
azonban bizonytalanságot hordoz magában a nagy léptékváltás miatt. A tapasztalatok alapján
elengedhetetlen a rendezési tervhierarchia középső szintjén álló kiemelt térségi/megyei
területrendezési tervek összhangjának megteremtése az OTrT-vel. A településrendezési eszközök csak
e térségi tervekből tudnak a területfelhasználásra vonatkozó hiteles, szakmailag megalapozott
információhoz jutni.
A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben határolt területfelhasználási egységek
területrendezési előírásoknak való megfelelése korábban csak a térképek szemrevételezésével volt
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ellenőrizhető, ami szubjektív eredménnyel járt. A területrendezési monitoring kialakítása 2014-ben
elindult az Építésügyi Monitoring (ÉMO) egyik moduljaként. Az ÉMO rendszer térinformatikai
módszerekkel vektoros adatbázisban feldolgozta az ország, a két kiemelt térség és a 19 megye
területrendezési tervét, így a vektoros állományok összevetése lehetővé vált, azonban a modul még
nem nyilvános és csak a már elfogadott tervek összehasonlítását teszi lehetővé.
A kiemelt térségek területrendezési terveinek érvényesülése a településrendezési eszközökben
A kiemelt térségek területrendezési terveinek érvényesülése a településrendezési eszközökben a
megyei területrendezési tervekével azonos szabályok, és az azokat kiegészítő kiemelt térségek
területrendezési terveit tartalmazó törvények egyedi szabályozása alapján történik.
A Budapesti Agglomeráció 81 települése közül a vizsgált 2009. és 2014. közötti időszakban 44
település készített teljes települési területre vonatkozó településrendezési eszközt vagy módosítást
egységes szerkezetben, és 51 település hajtott végre tervmódosítást.
A BATrT-törvény a területfelhasználási kategóriák tekintetében élt az OTrT-törvény adta
lehetőséggel, miszerint a kiemelt térség az OTrT-ben meghatározott területfelhasználási kategóriákon
kívül is meghatározhat egyedi – a térség funkciójának, illetve a kiemelés okának megfelelő –
kategóriákat. A három egyedi területfelhasználási kategória szabályozása – amely a településrendezési
eszközök készítése során a terület besorolását határozza meg – a terület egyediségét hangsúlyozza.
A BATrT településrendezési eszközökben való érvényesülésének vizsgálatát a területrendezési terv
2011. évi felülvizsgálatát készítő Pestterv Kft. végezte el 2014, illetve 2015 tavaszán. E szerint, a
2011. évi BATrT mellékletében rögzített területi mérleghez képest, a településrendezési eszközökben
a következő változások történtek a települési térség tekintetében:
 a települési térség kiterjedése tekintetében nem történt változás az agglomeráció 11 településén
(14 %) és Budapest területén,
 a települési térség csökkenése történt az agglomerációs települések közül 33 településnél (41%).
 a legfeljebb 2 %-os települési térség növekmény lehetőséggel 18 település (22.5 %) élt,
jellemzően 1%-alatti települési térséget igénylő területfelhasználás volt tapasztalható.
 A hatályos BATrT szerinti mindössze 18 település (22.5%) esetében — elsősorban a
területrendezési terv és a településrendezési terv eltérő léptékéből, valamint néhány esetben a
közigazgatási határ változásából adódóan — nem lehetett pontosan kimutatni a települési térség
növekményét.
A BATrT településrendezési eszközökben való érvényesítése a településrendezést többször nehéz,
néhol megoldhatatlan feladat elé állította217, melyet többszöri egyeztetéssel lehetett feloldani:
 Egyes települések közigazgatási területének jelentős hányada települési térség
területfelhasználási kategóriába esik, a fennmaradó, igen kis területen a besorolási szabályokból
adódó területi mérleg betartása szinte semmilyen változtatást nem enged meg.
 Az erdőgazdálkodási térség esetében az országos átlagnál alacsonyabb arányú tervezett erdők is
gondot okoztak a településeknek, amit súlyosbított, hogy az Országos Erdőkataszter Adattárhoz
tartozó területekre vonatkozó OTrT szabály, a BATrT erdőgazdálkodási térségre vonatkozó
szabálya, valamint az erdőtörvény erdőpótlási előírásainak együttes betartása. Az ártéri és a
honvédségi erdők területfelhasználása sem kellően tisztázott.
 A vízgazdálkodási térség kijelölése és szabályozása a vízműterületeken, kavicsbányák és a
dunai szigetek területén több problémát is felvetett.
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Forrás: "A Budapesti Agglomeráció területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény felülvizsgálatát megalapozó
anyag előkészítése" c. dokumentáció PESTTERV KFT. 2015.
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 Az Agglomerációban jellemző erőteljes közúthálózat településszintű területtel történő kijelölése
a kis mozgástérrel rendelkező agglomerációs települések esetén a területi mérleg betartását
veszélyeztetheti.
 Egyes esetekben a területi és települési alaptérképek összhangjának hiánya is a területi mérleg
betartását nehezítette.
Speciális helyzetben van a Budapesti Agglomeráció, hiszen a nagyfokú beépítettség miatt az egészen
kisterületű tervezett erdők is arányaiban nagynak számítanak, ami a települések elképzeléseit
korlátozhatják. A kiemelt térség területrendezési tervének településrendezési eszközökben történő
érvényesítése során felmerült észrevételek szükségessé teszik a területrendezési tervek szabályainak
felülvizsgálatát, pontosítását.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 179 települése közül a vizsgált 2008 és 2014 közötti időszakban 48
település készített teljes települési területre vonatkozó településrendezési eszközt vagy módosítást
egységes szerkezetben, és 45 település hajtott végre tervmódosítást településrészre vonatkozóan.
Az elkészült településrendezési eszközök az 5 %-os növekedési lehetőséggel a települési térség
esetében éltek leginkább, a mezőgazdasági térség és erdőgazdálkodási térség rovására. Az OTrT-től
eltérő elem az új beépítésre szánt területek összenövésének meggátolása, azaz a közigazgatási határtól
számított 200 méteren belüli terjeszkedés tilalma. A tilalom betartása első tervezési javaslati körben
egyes Balaton part menti települések és tradicionálisan a közigazgatási határra illeszkedő települések
esetében okozott gondot, amelyre a tervezés előrehaladásával megoldás született egyéb fejlesztési
terület elfogadásával.
Az erdőgazdálkodási térség településrendezési lehatárolása esetén sok esetben jelentett problémát,
hogy az aktuális erdészeti ágazati adatszolgáltatás eltérő volt a Balaton-törvényben ábrázolttól mind a
meglévő erdő és mind a javasolt erdő kategóriában az 5%-ot meghaladóan. Ezt hosszas többoldalú –
tárcák közti, ágazati, tervezői, önkormányzati és tulajdonosi – egyeztetéssel oldották meg végül a
településtervezők. Ezen túlmenően több esetben jelezték a településtervezők, hogy az ingatlan
nyilvántartásban bejegyzett erdő művelési ág jelentős eltérést mutat a valós állapothoz képest.
A megyei területrendezési tervek érvényesülése a településrendezési eszközökben
A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó érvényesülési szabályok betartása tekintetében
az erdőgazdálkodási térség kijelölése okozott problémát az egyes településrendezési eszközök
készítése során, mert a tervezett erdők település számára előírt mértéke nem egyezett a település
elképzeléseivel. A problémát a 2013. évi OTrT orvosolta azzal, hogy a mozaikos (mező- és
erdőterületekkel tarkított) térségekben a vegyes területfelhasználású térség kijelölésével nagyobb
szabadságot adott a megyei területrendezési terveknek, illetve ezen keresztül a településrendezési
eszközöknek.
További problémát okozhat, hogy számos tervezett műszaki infrastruktúra nyomvonal még nem
rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel, csak koncepcionálisak, ezért a településrendezési
szabályozási tervben a nyomvonalak rögzítése nem célszerű, így azonban helyük biztosítása csak a
későbbiekben, a nyomvonal véglegesítése során lehetséges.
A megyei területrendezési tervi előírások érvényesülésének vizsgálatához a Lechner Nonprofit Kftben működő Építésügyi Dokumentációs és Információs Központban (Dokumentációs Központ) a
területrendezési eszközök vektoros állományban rendelkezésre állnak, a településrendezési eszközök
azonban – jogszabályi kötelezettség hiányában – csak papír, vagy nem szerkeszthető (pdf)
formátumban.
Az ÉMO rendszer térinformatikai módszerekkel vektoros adatbázisban nemcsak az ország, a két
kiemelt térség és a 19 megye területrendezési tervét dolgozta fel, hanem 446 település szerkezeti tervét
is. Szintén feldolgozásra került a települések szabályozási terve, de az még csak raszteres formában
használható, vektoros állománya nem áll rendelkezésre. Jelentős előrelépés lenne, ha az építésügyi
jogszabályok a településrendezési eszközök számára olyan térképi formátumot határoznának meg,
amely könnyen összevethető lenne a területrendezési tervek térképi állományaival.
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A területrendezési tervek településrendezési eszközökben való érvényesítése tekintetében országos
értékelést az ÉMO területrendezési modulja jelenlegi állapotában nem tesz lehetővé, mivel a
településrendezési eszközök alig több mint 12%-a (392) került feldolgozásra, és a lekérdezés
településenként, azon belül területfelhasználási egységenként vagy övezetenként lehetséges, így
összesítés nem áll rendelkezésre.
4.1.4.

A területrendezési tervek érvényesülése a reálfolyamatokban

A területrendezési tervek érvényesülése – más tervekkel ellentétben – indirekt módon jön létre. Míg
más – főként műszaki – tervek konkrét objektum vagy tárgy megvalósulását vetítik előre, addig a
területrendezés – jövőképet rögzítve – a tervhierarchia alsóbb szintjein lévő terveket befolyásol,
amelyek hatnak egyes települési területek használatára. Az érvényesülés a műszaki tervek esetén
objektívan tetten érhető (vagy megvalósul egy terv vagy nem), a területrendezés esetében ez a
tervrendszer elemeiben realizálódik a végső megvalósulásig. A tervek megvalósulásának vizsgálatát
tovább nehezíti, hogy egy elképzelés, egy tervi elem teljes tervhierarchián való végighaladása hosszú
folyamat, a tervek alapján a valós helyzet befolyásolása pedig még nagyobb időtávon jelentkezik.
A beszámolási időszakban az erdőgazdálkodási célú területek kiterjedése 34 ezer hektárral, 2025 ezer
ha-ról 2059 ezer ha-ra növekedett (27%-os erdősültségi célállapot 2511 ezer ha). A 34 ezer ha-os
változás nem elhanyagolható, de a korábbi beszámolási időszak – EU-s támogatásoknak köszönhető –
eredményéhez képest (5 év alatt 57 ezer ha-ral nőtt (évi átlag 0,12%) romló tendenciát mutat.
A 2009-2014. beszámolási időszakban a belterületek növekedése mintegy 22 ezer hektáros volt, tehát
országosan 7,1%-ról 7,4%-ra növekedett. A 2003-2008. időszak 2,2%-os növekedésével szemben a
2009-2014. időszak 0,3%-os növekedése mérsékeltnek mondható. A legkisebb változás JászNagykun-Szolnok és Csongrád, a legmagasabb pedig Pest és Győr-Moson-Sopron megyékben volt.
Jellegzetes a nagyvárosok körüli belterület változás, különösen Budapest és Pest megye esetében
szembetűnő.
A közúti közlekedésen belül az OTrT-ben feltüntetett gyorsforgalmi úthálózat 2009-ban meglévő
szakaszainak hossza 1113 km volt, ami a 2014-ig átadott 269 km-nyi új hálózattal 1382 km-re
változott. (Az előző beszámolási időszakban – 2003. és 2008. között – 370 km-rel növekedett a
hálózat.). Legnagyobb térszerkezeti jelentősége ezek közül az M6, M3 és az M43 gyorsforgalmi
utaknak van.
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172. ábra: Gyorsforgalmi úthálózat megvalósulása 2009 és 2014 között
(Forrás: Lechner Nonprofit Kft.)

Új főút a vizsgált időszakban nem épült, de számos főút fejlesztése valósult meg. Megépült viszont az
OTrT-ben felsorolt főúti településelkerülő szakaszokból 11 (előző beszámolási időszakban 36). A
gyorsforgalmi úton, főúton és vasúti törzshálózaton tervezett nagyhidak közül 2009 és 2014 között egy
nagyhíd – az M43 tiszai hídja – került átadásra.
Magyarország kerékpárút-hálózatának leginkább kiépített területei: a Budapest, a Balaton, a Fertő-tó,
a Velencei-tó és a Tisza-tó környéke. 2009. és 2014. között több mint 530 km kerékpárúttal bővült a
hálózat az országban, főként EU-s pályázati forrásból. A magyarországi kerékpárút-hálózat 2014-ben
már mintegy 4000 km volt. A tendencia azonban megváltozott a 2009. és 2014. közötti időszakban: a
településeken belül megvalósult kerékpárutak mellett jelentős számban megjelentek a két (több
esetben három, négy) települést összekötő térségi kerékpárutak. A 2009-2014 között megvalósult helyi
jelentőségű kerékpárutak főként az Alföldön és Budapest térségében jellemzőek, a térségi
jelentőségűek szintén az Alföldön.
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173. ábra: Főúthálózat megvalósulása 2009 és 2014 között
(Forrás: Lechner Nonprofit Kft.)

174. ábra: Országos kerékpárút-hálózat megvalósulása 2009 és 2014 között
(Forrás: Lechner Nonprofit Kft.)

313

175. ábra: Az átviteli hálózat és az erőművek megvalósulása 2009 és 2014 között
(Forrás: Lechner Nonprofit Kft.)

176. ábra: Szénhidrogén-szállító vezetékek megvalósulása 2009 és 2014 között
(Forrás: Lechner Nonprofit Kft.)

A villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei közül 2009-2014 között 6 távvezeték, új
országos erőműként — a vizsgált időszakban — a gönyűi épült meg. A nemzetközi és hazai
szénhidrogén szállítóvezetékek 2009 és 2014 között összesen 530 km hosszban épültek ki.
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A már meglévő Cigánd-Tiszakarádi tározó után a 2009 és 2014 közötti időszakban elkészült a
Tiszaroffi, a Hanyi-Tiszasülyi, a Nagykunsági és a Szamos-Kraszna-közi tározó. Így ebben az
időszakban az OTrT-ben szereplő összesen mintegy 1500 millió m3 tározási térfogatot képviselő 12
tározó közül megvalósult 5 már 683 millió m3 árvízi tározási lehetőséget jelent.
4.2.

Az érvényesítés eszközrendszere

A területrendezési tervek érvényesülését – a tervi hierarchia minden elemének harmonizálását – jogi,
pénzügyi eszközök, a megfelelő intézményrendszer és információs rendszer segíti.
4.2.1.

Jogi eszközök

A területrendezési tervezés minden aspektusa jogszabályban szabályozott. A területrendezési tervek
elkészítését törvény írja elő, az adatszolgáltatás, a kidolgozás, az egyeztetés, az elfogadás, a
közzététel, a tervtől való engedélyezhető eltérés, a dokumentálás, a dokumentumok gyűjtése, a
tervezési jogosultság előírásai kormányrendeletekben rögzítettek, de a területrendezési tervek
elfogadása is törvénnyel, illetve megyei önkormányzati rendelettel történik.
A Tftv. a területrendezéssel kapcsolatban rögzítette a területrendezés célját, feladatát, alapfogalmait, a
központi állami és területi szervek területrendezéssel összefüggő feladatait. 2009. és 2014. között a
törvény alapvető szerkezete nem változott, területrendezési szempontból főként pontosítások történtek.
Az OTrT 2013.évi felülvizsgálata során rendezésre kerültek a két törvény egyes előírásai. A
területrendezési tervezésre vonatkozó részletszabályok (pontosítás) ezzel párhuzamosan az OTrT-ben
kaptak helyet.
Az OTrT törvény és a BATrT törvény területrendezési tervi részeinek és azok változásának
bemutatása a 4.1.2. fejezetben megtörtént.
A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet egyesítve meghatározza többek között a területrendezési tervek
kidolgozására, munkafázisaira, tartalmi követelményeire, egyeztetésére, dokumentálására és
közzétételére, valamint a területi tervek megalapozását szolgáló területi hatásvizsgálatra vonatkozó
részletes követelményeket. Az OTrT 2013. évi felülvizsgálata okozta változások a tartalmi
követelményekben is átvezetésre kerültek.
Az új rendelet területrendezési tervek rajzi munkarészeinek vektoros formátumra vonatkozó előírása
jelentősen hozzájárult a megyei területrendezési tervek térinformatikai feldolgozásához, webes
felületen való megjelenítéséhez.
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. rendelet a vektoros állományok átadásának előírásával biztosítja a
területrendezési tervekben rögzített térségi övezetek alsóbbrendű tervekbe való átvezetését
megbízható, hiteles módon. Tárgyi jogszabály az OTrT felülvizsgálata során az újonnan kialakított
övezeti rendszernek megfelelően megváltozott, így jelenleg minden területi szinten, minden térségi
(országos, kiemelt térségi és megyei) övezethez rendel adatszolgáltatót.
A területrendezési hatósági eljárásokról korábban a területrendezési hatósági eljárásokról szóló
134/2005. Korm. rendelet tartalmazott előírásokat, azonban a jogszabály módosítva, új elemekkel
gazdagodva a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendeletben
született újjá. Az új jogszabály pontosította az előírásokat, illetve új eljárási esetekkel egészítette ki
(beépítésre szánt terület kivételes kijelölése, az országos jelentőségű elem beillesztése, a területcsere
és az összhang igazolása).
A területrendezési hatósági eljárások bevezetésének célja a területrendezési tervekre is kiható
elhatározások, a terv-módosítások közötti időszakban felmerülő tervi módosítások idő- és
költségtakarékos engedélyezése, erősítve a területrendezési tervek érvényesülését, illetve a terület- és a
településrendezési tervek koherenciáját. A területrendezési hatósági eljárások a tervek módosítása
nélkül, szigorú jogszabályi keretek között lehetővé teszik a területrendezési tervektől való eltérést.
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Az eljárások évenkénti átlagos száma a korábbi beszámolási időszakhoz képest lényegesen nem
változott, a beszámolási időszakban 55 (átlag évi 9) területfelhasználási engedélyt adtak ki. A kiemelt
térségek adták az esetek közel felét, különösen sok feladatot kapott a Pest megyei állami főépítész, aki
a megyei ügyek mellett a Budapesti Agglomeráció ügyeiben is eljárt.
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok
gyűjtését, megőrzését, nyilvántartását és hasznosítását szabályozó 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet
felváltotta a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról,
továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának részletes szabályairól
szóló 5/2000. (II. 11.) FVM rendeletet, részletesebben szabályozta a Dokumentációs Központ
tevékenységét, a megőrzendő tervek körét kiegészítette, pontosította az üzemeltető megnevezését és
beiktatott néhány eljárási szabályt.
A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét
ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet felváltotta a beszámolási
időszakban a területrendezési és településrendezési tervezési jogosultságról szóló 53/2000. (VII. 11.)
FVM rendeletet 2010-ben, amit az európai uniós tervezési, mint szolgáltatási rendszerhez való
igazodás is indokolta.
A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm.
rendelet esetében az előző beszámolási időszakban hatályos jogszabályhoz képest a jelentősebb
módosítás 2013-ban történt. Alapvetően a hatályos országos településrendezési és építési
követelményekhez alkalmazkodó fogalom-használat (pl. a különleges terület beépítésre szánt és nem
szánt kategóriára való szétválasztás miatt) átvétele és a jogszabályi helyeken belüli strukturálás történt
meg a jobb értelmezhetőség érdekében. A rendelet kiegészült a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek
települési önkormányzati kezdeményezésre vonatkozó részletszabályaival, ezáltal hatékonyabban
érvényesülnek a helyi elképzelések az országos jogszabályokban.
4.2.2.

Pénzügyi eszközök

A területrendezési tervek által megjelenített nagytávú jövőkép elérése a különböző ágazati és
területfejlesztési dokumentumokban ütemezetten, a szükséges hazai és európai uniós források
rendelkezésre állásával valósulnak meg.
A területrendezési tervek készítése, felülvizsgálata a központi költségvetés, illetve a megyei
önkormányzatok költségvetéséből történik. A támogatási forrás Területrendezési feladatok
előirányzaton állt/áll rendelkezésre.
Az előirányzat biztosította az Országgyűlés által 2011-ben elfogadásra kerülő BATrT, valamint a
2013. év végén elfogadásra kerülő OTrT módosításának előkészítését is.
A beszámolási időszakban a területrendezési (feladatok) előirányzaton rendelkezésre álló forrás
mértéke 2011. év után jelentősen lecsökkent az előző beszámolási ciklus időszakához viszonyítva.
Míg 2005-2008 között évente 100,0 – 207,9 mFt állt rendelkezésre területrendezési feladatokra, jelen
beszámolási időszakban 0 – 185,0 mFt.
2010. évben a jogszabály-készítési feladatokra felhasznált támogatási forrás jelentősebb volt, melynek
nagyobb része a megyei területrendezési tervek készítésének/módosításának a támogatását biztosította,
amikor a kormányzat 120 mFt támogatási forrást különített el a feladatra. A központi támogatást 10
megye nyerte el pályázat keretében, mintegy 50 %-os támogatási intenzitással. Három megye esetében
került sor egyedi támogatási döntés meghozatalára, a többi hat megye saját költségvetésből, vagy
egyéb pályázati forrásból készítette el a megyei tervét. 2011. évben a nemzetközi feladatok ellátása
igényelt több forrást Magyarország európai uniós elnökségére tekintettel.
4.2.3.

Intézményrendszer

A területrendezés intézményrendszerét, a központi állami szervek és a területi szervek
területrendezéssel kapcsolatos feladatait a Tftv. 6-19.§-a írja elő.
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Területrendezési tervek
 OTrT-t és BATrT-t törvénnyel elfogadta,

Országgyűlés
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Tervhierarchia biztosítása

Egyéb területrendezéssel összefüggő feladatok
 benyújtotta
a
beszámolót
az
Országgyűlésnek
a
területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól (2009.),
 a Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer
működését előíró Kormányrendelet hatályba léptetésével
gondoskodott az országos területi információs rendszer
működtetéséről.
 területrendezésre
vonatkozó
jogszabályon
keresztül
gondoskodott a területrendezéssel kapcsolatos információs
rendszerről, az adatszolgáltatás rendjéről és a területrendezés
szakmai követelményeiről.
 megyei területrendezési tervek módosításakor meghatározta a
területrendezést szolgáló forrás felhasználásának szabályait.
 kidolgozta a nemzetközi együttműködési kötelezettségből
adódóan a határ menti térségek országhatáron átnyúló, közös
területrendezési terveit (V4+2, szlovák- magyar feladatok,
OTrT egyeztetése, CEMAT, TICAD)
 különösen az agrár, erdészeti, közlekedési, vízügyi,
energetikai, és természetvédelmi ágazat szerepe volt jelentős
OTrT felülvizsgálatakor az ágazati koncepciók, fejlesztési
programok és szabályozási előírások térségi összefüggéseinek
megállapításában és összehangolásában.
 a területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő
kormányzati feladatok végrehajtásában, érvényesítésének
ellenőrzésében, a térségi fejlesztés és tervezés koordinálásában
szakmai segítségnyújtással és információszolgáltatással,
valamint hatósági ellenőrzéssel vettek részt.
 kölcsönös információcserével segítették a TeIR működését,
információkat biztosítottak a területi tervek készítéséhez,
valamint fogadták a központi adatbázisok adatait.
 részt vettek a területrendezési tervek és a településrendezési
eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló
adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség
megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében.

Kormány

 OTrT-t és BATrT-t előkészítette,
Országgyűlés elé terjesztette,

az

 a területrendezési tervek érvényesülését
biztosító
végrehajtási
jogszabályokat
elfogadta.

területrendezésért
felelős miniszter
(2009. NFGM, 20102014.
Belügyminisztérium,
2014-től
Miniszterelnökség)

 Kidolgozta az OTrT-t és BATrT-t, amihez
elsődlegesen a szakmai irányítást és elfogadásra
való előkészítést biztosította, de koordinálta a
gyakorlati tervezést, biztosította a naponta
felmerülő problémák operatív kezelését,
valamint a társminisztériumok, országos és
decentralizált hatáskörű szervezetek, valamint
szakmai kamarák felé való kapcsolattartást,
folyamatos szakmai felvilágosító és koordináló
szerepkört is betöltött.
 részt vettek az OTrT és a BATrT készítésében,
gondoskodtak azok – feladat- és hatáskörüket
érintő – munkarészeinek kidolgozásáról és
érvényesítéséről.

 területrendezésre vonatkozó jogszabályokon
keresztül elősegítette a területrendezési
tervek és a településrendezési eszközök
összhangját.
 a megyei tervek elfogadása előtti ellenőrzése
során biztosította az OTrT-vel való
összhangot. A beszámolási időszakban
készült 19 megye területrendezési tervének
véleményezésére,
illetve
miniszteri
állásfoglalás kiadására került sor.

egyéb szakterületek
miniszterei

és

állami főépítészek

a megyei és
fővárosi
önkormányzatok
(megyei
főépítészeken
keresztül)

a

 A 2008-2012. közötti időszakban elfogadták a
19 megye területrendezési tervét.

 nyilatkoztak
a
rendezési
tervek
tervhierarchiában felsőbb szintű terveinek
való megfelelésről,
 ellátták a területrendezési hatósági eljárással
összefüggő hatósági feladatokat.
települést érintő elhatározásainak
adatszolgáltatásként
történő
átadásával, tervezői konzultációkkal, a
vonatkozó
pontosítási
szabályok
betartásának
ellenőrzésével
elősegítették és ellenőrizték a megyei
területrendezési
terv
településrendezési eszközökben való
érvényesülését

21. táblázat: A beszámolási időszakban jogszabályi kötelezettségben előírt és teljesített feladatok
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4.2.4.

A tervezést segítő információs rendszer

Dokumentációs Központ
A Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központja az 1940-től napjainkig terjedő időszak
dokumentumai közül az építés-műszaki dokumentációkat, területfejlesztési és -rendezési
dokumentumokat, településfejlesztési és rendezési dokumentumokat, régészeti-örökségvédelmi
dokumentációkat, energetikai tanúsítványokat, ÉTDR-ben keletkezett dokumentumokat, valamint az
urbanisztika és határterületei szakkönyveit, szakfolyóiratokat gyűjti. A Dokumentációs Központ
rendelkezik az OTrT, a BATrT, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési terveinek és a
balatoni vízpart-rehabilitációs tanulmányterveinek hiteles térképszolgáltatási jogával is. A
dokumentációk nyilvánosak, átlagosan 1500 személyes és 300 internetes megkeresés érkezik évente.
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer
A TeIR a térségek, települések helyzetére jellemző információkkal segítséget nyújt a kormányzati,
regionális, térségi, megyei, kistérségi, települési fejlesztési és rendezési, valamint ágazati tervezési,
fejlesztési tevékenységet végző és azt ellenőrző szervezetek számára. A TeIR üzemeltetési és
fejlesztési feladatait – hasonlóan a Dokumentációs Központ működéséhez – 1997-től a VÁTI
Nonprofit Kft. kiemelt közhasznú feladatként látta el, majd a feladat 2012-ben a jogutód Lechner
Nonprofit Kft-hez került.
Nyilvános térinformatikai alkalmazás (Web Map Service – WMS)
A 2009-ben létrehozott nyilvános térinformatikai alkalmazás (Web Map Service – WMS) a
www.teir.hu oldalra került fel. Elsőként a 2008-ban felülvizsgált OTrT Szerkezeti Tervét és övezeti
tervlapját foglalta magában, segítve ezzel az alsóbb szintű tervek elkészítését és ellenőrzését.
Építésügyi Monitoring Rendszer területrendezési modul
Az ÉMO elsősorban az építésügyi, építésfelügyeleti hatóságok és főépítészek engedélyezési és
ellenőrzési munkáját támogatja, megteremti a gyors, hatékony munkavégzéshez az egységes,
elektronikusan vezetett Országos Építésügyi Nyilvántartás térinformatikai alapját.
A rendszer keretében létrejövő adatbázisok és térinformatikai alkalmazások használata megteremti a
transzparens, pontos és megbízható adatszolgáltatás alapjait, amely lehetővé teszi a hatékonyabb
hatósági és főépítészi munkát. Az ÉMO az EKOP keretében, az ERFA társfinanszírozásával valósult
meg.
A területrendezési modul célja, hogy segítse a területhasználati folyamatok nyomon követését és
vizsgálatát, támogassa a területi adottságok és összefüggések, tendenciák feltárását.
Az ÉMO területrendezési modul elérhetősége jelenleg korlátozott felhasználású: https://emo.eepites.hu/modul2/
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4.2.5.

A területrendezéssel összefüggő határon átnyúló kormányzati tevékenység218

A visegrádi államok, Románia és Bulgária területrendezési együttműködése
A visegrádi államok területfejlesztési és területrendezési együttműködéséről 2008 márciusában
döntöttek a szakterületekért felelős miniszterek, amit területfejlesztési és területrendezési országos
tengelyek összhangját vizsgáló dokumentum létrejötte és 2010 tavaszán miniszterek általi elfogadása
követett. A kezdeményezéshez Bulgária és Románia is csatlakozott, így a V4+2 elnevezésű
együttműködés a hat országra kiterjesztve zajlott. A közös vizsgálati dokumentum elfogadása után az
együttműködés egy közös területi stratégia kidolgozásának elhatározásával folytatódott. Tekintettel a
területfejlesztési és területrendezési szakterületek szoros kapcsolatára, a 2015. június 17-én
Szlovákiában aláírt államtitkári nyilatkozat deklarálta, hogy az együttműködés a területfejlesztési és a
területrendezési szakterületre egyaránt kiterjed, és annak munkájában a jövőben a tagországok érintett
intézményei közvetlenül is részt vesznek majd.
Magyarország és Szlovákia területrendezési együttműködése
A magyar és szlovák területrendezésért felelős minisztériumok között már korábban is számos
együttműködés történt, továbbá a V4+2 együttműködés során a két ország egyes tématerületek
részletesebb, bilaterális vizsgálatát határozta el. Közös tanulmányok kerültek kidolgozásra, valamint a
Tftv 23/C.(2) bekezdésének megfelelően az OTrT módosító javaslatának angol nyelvű változatát a
Belügyminisztérium a Külügyminisztérium közreműködésével 2013 júniusában véleményezésre
megküldte a szomszédos országok társminisztériumainak. Csak Szlovákiából érkezett észrevétel a
megkeresésre, amely alapvetően egyetértő volt, és csak hét műszaki infrastruktúra esetében jelezték
további egyeztetés szükségességét.
A Területi Tervezésért Felelős Miniszterek Európai Konferenciájában való magyar részvétel
A Területi Tervezésért Felelős Miniszterek Európai Konferenciáját (Council of Europe Conference of
Ministers Responsible for Spatial/Regional Planning, CEMAT) 1970-ben a növekvő regionális
egyensúlytalanságok, a szolgáltatás alapú gazdaságok irányába való strukturális átalakulás és a
nemzeti határokon átnyúló területi integráció feladatainak közös, nemzetközi területrendezési
együttműködéssel való kezelésére hozták létre. Ennek munkájában az Európa Tanács 47 tagállamának
képviselői vesznek részt, akiknek közös célkitűzésük a fenntartható területi fejlődés megvalósítása a
kontinensen. A negyven éves munkát tudatosságnövelő tevékenységek, jó gyakorlatok cseréje és a
jövőre vonatkozó trendek közös kutatása jellemezte. A CEMAT-nak jelentős hatása volt számos
országban - így Magyarországon is – a területfejlesztési jogszabályok, politika, eljárásrend, gyakorlat
és eszközök fejlődésére. Magyarország aktívan részt vett az utóbbi évek munkájában is, amelynek
legfontosabb elemei a következők voltak többek között:
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-

CEMAT glosszárium magyar nyelvű adaptációjának kidolgozása, a glosszárium nyomtatott
kiadványának megjelentetése;

-

CEMAT magyar nyelvű internetes honlapjának kialakítása és tartalommal való feltöltése;

-

CEMAT Konferenciákon és Főhivatalnoki Bizottsági (CSO) üléseken való aktív részvétel,
közreműködés a CSO munkájában és az Európa Tanács CEMAT Titkársága által megküldött
szakmai anyagok kidolgozásában;

-

a „társadalmi részvétel hazai gyakorlatáról a területi tervezésben” témájú országjelentés
elkészítése;

Forrás: Miniszterelnökség, Területrendezési és Településügyi Főosztály részanyaga (2015. december)
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-

Európa fenntartható területfejlesztéséről szóló alapelvek végrehajtásával kapcsolatos Nemzeti
Jelentés kidolgozása;

-

országjelentés kidolgozása a CEMAT „Területi demokrácia: a közösségi részvétel szerepe a
fenntartható területfejlesztés folyamatában az európai kontinensen” című beszámolóhoz;

-

közreműködés a területi demokráciáról szóló deklaráció előkészítésében.

A CEMAT Tisza Kezdeményezés ajánlásainak szakmai támogatása és a TICAD projekt
A Tisza vízgyűjtő területén elhelyezkedő öt ország az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2001
márciusában kelt határozati felhívása után - a Tisza és a Szamos folyókat ért katasztrófához hasonló
esetek elkerülése érdekében - vállalta az együttműködést. Az Európa Tanács aktív közreműködésével,
valamint más érintett nemzetközi szervezetek által delegált szakértőkből álló szakértői csoport
„Kezdeményezés a Tisza vízgyűjtő területének fenntartható területfejlesztésére” címmel előkészítette
az együttműködés alapdokumentumát, amelyet az érintett öt ország 2007-ben aláírt. Ezt követően
megindult az a közös munka, amelyben a partner országok felelős minisztériumai, tervező intézetei
magyar vezetéssel pályázatot nyújtottak be a Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési
Programhoz „Tisza vízgyűjtőterületének fejlesztése (TICAD)” címmel.
A TICAD projekt kiterjedt a vízgyűjtő-gazdálkodás, ökológia, földhasználat, természetvédelem,
valamint a gazdaság, társadalom és környezetvédelem kérdéseire. A megvalósítás 2009 májusában
indult és 2012 februárjában ért véget. A nemzetközi partnerség több, a Tisza térségének fenntartható
fejlesztésében érdekelt partner szervezetet tömörített, vezetője a VÁTI Nonprofit Kft. volt.
A TICAD projekt fő célkitűzése volt, hogy hozzájáruljon a Tisza térség fenntartható, integrált területi
fejlődéséhez, elősegítse egy fenntartható gazdasági szerkezet kialakítását, a természeti és kulturális
erőforrások optimális használatát, a versenyképes növekedési területek egyensúlyos fejlődését és
fokozza a településhálózat belső és külső funkcionális kapcsolatainak kialakulását. A projekt
eredményeként megszületett stratégiai és szakmapolitikai javaslatok kiajánlásra kerültek a
térségfejlesztésben érintett szervezeteknek, hogy a fejlesztési elképzelések megvalósítása során
érvényesíthessék azokat.
4.3.

Következtetések és ajánlások a területrendezési tervrendszer hatékonyságának
növelése érdekében

A területrendezés alapvető jogszabályainak jelentősebb módosítása elsősorban az OTrT 2008. és 2013.
évi felülvizsgálatához kötődnek, azonban a felülvizsgálatok nem jártak a rendszer teljes
átgondolásával, inkább kismértékű korrekcióknak tekinthetők. A tervrendszer problémái – az
érvényesülés tapasztalatai alapján – az alábbiakban összegezhetők:
 a különböző szintű területrendezési tervek nem egy időben készülnek el, így összhangjuk csak
csekély időintervallumban biztosított;
 a területrendezési tervek és a területfejlesztési koncepciók és programok egymástól eltérő
időben készülnek, laza kapcsolódással, így nem tudják megadni kellő időben a fejlesztési
célok területi vetületét;
 a tervezési hierarchia középső szintjén álló megyei területrendezési tervek az országos terv
területi pontosítását és a térségi szintű ágazati érdekek érvényesítését szolgálják, ezért
szabályozási önállóságuk csekély, a területi sajátosságok csupán ajánlási szinten jelenhetnek
meg, így a saját térségi érdekeiket nem tudják megfelelően érvényesíteni;
 a területrendezési tervek településrendezési eszközökben való érvényesülése nehézkes az
eltérő alaptérkép, valamint a sok esetben eltérő ágazati adatszolgáltatás és fogalomhasználat
következtében;
 területrendezési tervekben a védelmi célú, korlátozó szabályok érvényesülnek, a szabályozás
kevésbé jelenít meg fejlesztési célú területrendezési érdeket, szándékot;
 a területrendezési tervek nem reagálnak kellő ütemben a társadalmi, gazdasági változásokra,
emiatt szükséges módosításuk, vagy területrendezési hatósági eljárások lefolytatása.
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A digitális eszközök fejlődése is kihívások elé állította a tervezési rendszert. A területrendezési tervek
lehatárolásainak térinformatikai alapú vizsgálata már lehetséges, azonban a rendezési tervek
érvényesülésének, a területi tervezési folyamatoknak részletes és teljes vizsgálata, interaktív
megjelenítése csak a településrendezési tervek vektoros állományának rendelkezésre állása esetén lesz
lehetséges.
A Kormányzat a tervrendszer hatékonyságának növelését tűzte ki céljául. Jelenleg kormányzati igény
és szándék is mutatkozik a tervrendszer felülvizsgálatára az építésüggyel kapcsolatos
társadalompolitikai elképzelések megvalósítását rögzítő 1032/2015. (I.30.) Korm. határozatban és az
építésügy átalakítását célzó intézkedési tervet és a hozzá kapcsolódó feladatokat tartalmazó
1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozatban megfogalmazottak alapján. A megújítás célja, hogy a területés településrendezési, valamint a településfejlesztési tervrendszer hatékonyan járuljon hozzá hazánk
optimális térszerkezetének kialakításához, az országos, a térségi és a helyi fejlesztési igények
társadalmilag elfogadott módon való megfogalmazásához és megvalósításához, természeti és
kulturális értékeink maximális védelme mellett. A célok tekintetében a legfontosabb a jogbiztonság
megteremtése, a lakosság és a beruházások számára kiszámítható korszerű, értékalapú és a
gazdaságélénkítést is támogató, hosszú távú feltételek meghatározása.
A javaslat szerint a különböző szintű területrendezési tervek egymással párhuzamosan, egy időben,
egységes digitális alaptérképen készülnek, mely lehetővé teszi a tervhierarchián belüli átjárást. A
beruházások optimális előkészítését és a településrendezési eszközök megfelelő kidolgozását digitális
felhasználói felület segíti, amely az elképzelések 3D-ben való előzetes szimulációjával járul hozzá a
megfelelő döntések meghozatalához, a tervek és elképzelések jobb interpretációja által a hatékonyabb
társadalmasításhoz.
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DDOP: Dél-Dunántúli Operatív Program
DG Employment: Foglalkoztatásért, Szociális Ügyekért, Társadalmi Befogadásért Felelős
Főigazgatóság
DG REGIO: Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság
DTP: Duna Transznacionális Program
EFOP: Emberi Erőforrás Operatív Program
EGT: Európai Gazdasági Térség
EGTCUM: Területi Kohézió és Városi Ügyek Szakértői Csoport
EHA: Európai Halászati Alap
EKOP: Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
EMMI: Emberi Erőforrások Minisztériuma
ÉMO: Építésügyi Monitoring
EMOGA: Európai Mezőgazdasági Garancia Alap
EMVA: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap
ESZA: Európai Szociális Alap
ETE: Európai Területi Együttműködési Program
ETHA: Európai Tengerügyi és Halászati Alap
ETT: Európai Területi Társulások
EUDRS: EU Duna Régió Stratégia
EUMSZ: az Európai Unió működéséről szóló szerződés
FM: Földművelésügyi Minisztérium
GDP: bruttó hazai termék
GINOP: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
GOP: Gazdaságfejlesztési Operatív Program
IKOP: Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív Program
IKT: infokommunikációs technológia
IPA: Előcsatlakozási Támogatási Eszköz
ITB: integrált területi beruházás
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ITP: integrált területi program
K+F: kutatás-fejlesztés
K+F+I: kutatás-fejlesztés és innováció
KAP: közös agrárpolitika
KEHOP: Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
KKV: kis- és középvállalkozások
KMOP: Közép-Magyarországi Operatív Program
KÖZOP: Közlekedési Operatív Program
KRAFT program: Kreatív város – fenntartható vidék program
KSH: Központi Statisztikai Hivatal
NFSZ: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
LE: lakosegyenérték
LEKI: leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása
LHH: leghátrányosabb helyzetű térségek
MAVIR Zrt.: Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.
MEKH: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
MNV Zrt: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Mötv: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
NAV: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
NÉBIH: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
NFGM: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
NFM: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
NGM: Nemzetgazdasági Minisztérium
NGO: nem-kormányzati szerv
NKA: Nemzeti Kulturális Alap
NKE: Nemzeti Koordinációs Egység
NKI: Népességtudományi Kutatóintézet
NSKI: Nemzetstratégiai Kutatóintézet
NSV: nagysebességű vasút
NTH: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
NUTS: statisztikai területi egységek osztályozási rendszere
OECD – RDPC: OECD Területfejlesztési Bizottsága
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
OFK: Országos Fejlesztési Koncepció
OFTK: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
OKF: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
OKTF: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
OMSZ: Országos Meteorológiai Szolgálat
OTÉF: Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum
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OTK: Országos Területfejlesztési Koncepció
OTMR: Országos Támogatási Monitoring Rendszer
OTrT: Országos Területrendezési Terv
OTT: Országos Területfejlesztési Tanács
OVF: Országos Vízügyi Főigazgatóság
SAWP: Strukturális intézkedésekkel foglalkozó munkacsoportban
TÁMOP: Társadalmi Megújulás Operatív Program
TAO: társasági adó
TeIR: Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer
TEKI: területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása hátrányos helyzetű
térségekben, településeken
TEN-T: transzeurópai közlekedési folyosók
TEUT: települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása
Tftv: a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
TIOP: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
T-MER: Területfejlesztési Megfigyelő- és Értékelő Rendszer
TOP: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TRFC: Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
ÚMVP: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
ÜHG: üvegházhatást okozó gáz(ok)
V4: Visegrádi Négyek
VÁTI Nonprofit Kft.: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
VEKOP: Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
VER: villamosenergia-rendszer
VP: Vidékfejlesztési Program
VTT törvény: a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és
vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és
megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény
VTT: Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése
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