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1. Jogszabályi keretek

20 éves a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény!
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A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 

törvény főbb kilométer kövei

1996 – a területfejlesztés és területrendezés alapvető feladatainak, szabályainak
megállapítása, intézményrendszerének kialakítása,

1999 – regionális fejlesztési tanácsok létrehozása a NUTS rendszer alapján,

2004 – regionalizációs törekvések,

2010 – a területfejlesztés stratégiai feladatai a nemzetgazdasági miniszter, nem stratégiai
feladatai a nemzeti fejlesztési miniszter feladat és hatáskörébe kerül,

2012 – alaptörvény és közigazgatási reform lekövetése (területi önkormányzatok),

2013 – a 2012-2013 közötti kormányzati stratégiai döntések hatására a nemzetgazdasági
miniszter területfejlesztési stratégiai tervezési feladat- és hatásköre megerősödik,

2014-től – 2014-2020-as uniós időszakhoz kapcsolódó változások.
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Törvénymódosítási javaslatok

Területfejlesztés: - egyszerűsítés, dereguláció - T/10536:

• irányítási, felügyeleti és együttműködési feladatok egyértelmű
meghatározása,

• feladatok közötti párhuzamosságok kiszűrése,

• eljárási és módszertani szabályok kerüljenek ki a törvényből
(kormányrendelet).

Területrendezés: - nagyobb összhang - T/10531:

• szorosabb kapcsolat a területfejlesztési tervezéssel,

• térségi sajátosságok jobb figyelembevétele,

• megyei önkormányzatok területrendezési tervei szerepének növelése.
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Kormányrendeleti szintű jogalkotási, valamint közjogi 

szabályozási  feladatok

• térségi fejlesztési tanácsok létrehozásával, működésével, gazdálkodásával
kapcsolatos szabályok megalkotása,

• érdekegyeztetési fórumok működési szabályainak meghatározása,

• területi tervezés szabályainak módosítása,

• területi monitoring szabályainak módosítása,

• TeIR szabályainak módosítása,

• dinamikus mutatószámrendszer,

• Pest megye kompenzációjának vizsgálata.
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Területfejlesztési szakpolitika és KSH 

együttműködés

Adatszolgáltatás, módszertani és szakmai támogatás:

• kedvezményezett járások besorolása 

• Regionális Támogatási Térkép (RAG) 

• NUTS rendszer módosítása,

• dinamikus mutatószámrendszer kialakítása 

• az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési 
politika, valamint a területrendezési tervek érvényesítésének 
hatásairól szóló Országgyűlési jelentés alapadatainak összeállítása
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Regionális Támogatási Térkép 2014-2020

NUTS-2 régióban az egy
főre jutó GDP (PPS) EU
átlaghoz viszonyított
mértéke szerint kerül
meghatározásra a
versenyszférába tartozó
beruházásoknak
nyújtható támogatási
intenzitások maximuma
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Budapest és Pest megye 

közigazgatási határai 

mentén különválik

Támogatáspolitikai szempontok

 Pest megye 2020 után átkerülne a kevésbé fejlett régiókategóriába és eszerint kaphatna

többletforrást 2020 után.

 Az uniós forrásokhoz szükséges hazai társfinanszírozás mértéke 50%-ról 15%-ra csökkenne

Pest megyében.

 A támogatható tevékenységek Pest megyében a kevésbé fejlett régiókéhoz hasonlóak, a

jelenlegihez képest ismét bővebbek lennének.

 A jövedelemtermelő beruházások állami támogatásának mértéke nagyvállalatok esetén 0%-ról

egységesen 50%-ra módosulna (+10% közép-, és +20% kisvállalatok esetén).

 A fejlettebb régiókategóriában kijelölhető, a népesség 6%-át kitevő, magasabb támogatási

intenzitásra jogosult ún. „c” kategóriás térségek a főváros területén kerülnének kijelölésre, mely

a jelenlegi KMR területhez képest kisebb népességtömeg 6%-át hozná kedvezőbb helyzetbe.

Fejlesztéspolitikai szempontok

 Pest megye eltérő helyzetéből adódó fejlesztési érdekei egyszerűbben érvényesíthetők.

 A megnövekedett fejlesztési források és a kedvezőbb támogatási feltételek nagyobb esélyt

adhatnak Pest megye leghátrányosabb helyzetű térségeinek felzárkózására.

- Budapest és agglomerációja külön régióba kerülne.

Területszervezési szempontok

 Mivel két jelenleg is önálló közigazgatási egység külön régiókategóriába sorolása a cél, ezért

gördülékeny lehet a szétválasztás.. Budapest és agglomerációja szoros együttműködésére a

továbbiakban is szükséges.

NUTS felülvizsgálati kritériumnak való megfelelés

(közigazgatási határok megtartása, lakónépesség szám és szórás szerinti korlátok)

 Megfelel a nemzeti közigazgatási határokhoz való igazodás kritériumának, vagyis

közigazgatási reformot nem igényelne.

 Megfelel a NUTS-rendelet korlátozásaiból adódó népesség-küszöbértékekre vonatkozó

elvárásoknak. A jelenlegi 2,96 millió fő lakónépességű KMR az 1,73 millió fős Budapestre, és

az 1,22 millió fős Pest megyére bomlana, ami a NUTS-rendeletben a besorolás módosítása

kapcsán elvárt népességszámbeli szórás csökkenésének is megfelel.

Jogi szempontok

(alkotmányjogi, választójogi kérdések)

 A lehatárolás módosítása alkotmányjogi és választójogi szempontokat nem érint.
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2. Intézményrendszer
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Területfejlesztés Területrendezés

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium   (+,-)      2010               Belügyminisztérium

Nemzetgazdasági Minisztérium      (-,+)      2016               Miniszterelnökség

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. 
évi XXI. törvény 

A területfejlesztési szakpolitika helye a kormányzati 

struktúrában
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Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkár

Gazdaságtervezésért és Versenyképességért Felelős Helyettes Államtitkár

Területfejlesztési Tervezési Főosztály

Feladatok:

• Szabályozás, szakmai irányítás

• Nemzetközi kapcsolatok

• Elemzés, tervezés, értékelés

• Támogatáspolitika

Szervezeti struktúra:

• Területi Tervezési Osztály

• Támogatáspolitikai Osztály

Létszám:

• 23 fő

Háttérintézmény:

• Nincs

A területfejlesztési szakpolitika helye a Nemzetgazdasági 

Minisztériumban
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A területfejlesztési feladatok- és hatáskörök középszintű 

közigazgatási és funkcionális címzettjei

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény,
valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény rendelkezései alapján területi szinten a területfejlesztési tevékenység
címzettjei:

– a térségi önkormányzatok (megyei önkormányzatok, és Budapest
Főváros Önkormányzata), valamint

– kiemelt térség kezelésére - a Balaton Fejlesztési Tanács és a Tokaj
Borvidék Fejlesztési Tanács,

– nem kiemelt térség kezelésére a megyei közgyűlés/közgyűlések által
létrehozott térségi fejlesztési tanács/ok.
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Térségi önkormányzatok

(Mötv.)

- közgyűlés,

- Önkormányzati hivatal, 

- gazdasági társaság/ok.

Térségi fejlesztési tanácsok

(Tftv.)

- tanács, 

- munkaszervezet: 
= önkormányzati hivatal,

= gazdasági társaság.

Önkormányzati és tanácsi szervezeti struktúra
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Térségi fejlesztési tanácsok 2016.



16

Érdekegyeztetési fórumok

Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum (OTÉF): A korábbi

Országos Területfejlesztési Tanács utódszervezeteként, a központi

kormányzat és a területi szereplők közötti párbeszéd elősegítésére

(véleményező, javaslattevő feladatkörrel).

Regionális területfejlesztési konzultációs fórum: Egy régió megyéi között,

illetve a megyei jogú városok és az adott megyei önkormányzat közötti

együttműködés elősegítésére.

Megyei területfejlesztési konzultációs fórum előzetesen állást foglal a

megyei közgyűlés területfejlesztést érintő ügyeiben.
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3. Területi tervezés
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Európa 2020 stratégia

Kohéziós politika

Beruházás a növekedésbe 
és a munkahelyteremtésbe

Partnerségi
Megállapodás

Ágazati OP

Megyei területfejlesztési 
koncepciók

Megyei területfejlesztési 
programok

ITP-k

Területi OP
Interreg 

programok

Európai területi 
együttműködés

Területi 
Agenda 

2020

Ágazati stratégiák

Országos Fejlesztési 
és Területfejlesztési 

Koncepció 
(OFTK)
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Tervdokumentumok

Nemzeti szintű tervdokumentumok:
• OFTK: 2013 vége
• OTrT: 2013 vége
• Partnerségi megállapodás: 2014
• OP és ETE programok: 2015-2016

Megyei szintű tervdokumentumok:
• Megyei koncepciók: 2014
• Megyei programok: 2014
• Integrált Területi Programok: 2015

Kiemelt térségek tervdokumentumai
• Balaton: 2015
• Tokaj Borvidék: folyamatban van
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Országgyűlési Jelentés az ország területi folyamatairól

A Kormány négyévente beszámol az Országgyűlésnek:

- a területi folyamatok, trendek bemutatása, 

- területfejlesztés eszköz- és intézményrendszere, 

- területfejlesztés célkitűzéseinek érvényesülése,

- uniós és nemzeti források területi hatásai,

- területrendezési tervek érvényesülése,

- ájánlások a területfejlesztési politika megújítása érdekében.
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A Balaton Fejlesztési Tanács területfejlesztési tervei, fejlesztési 

irányai

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

Stratégiai fejlesztési irányok

– turisztikai fejlesztések

– gazdaság és innováció

– egészséges Balaton termékek

– vízminőség és biztonság

– közlekedés

– területfejlesztés

– humánerőforrás fejlesztések
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Fontosabb feladatok

– Integrált Területi Programok módosítása

– A megyei integrált területi programok balatoni fejlesztésekre allokált

összegeinek meghatározása

– A 2016. évi Éves Fejlesztési Keretek megfelelő kialakítása

– Szükség esetén operatív program módosítása

– Félévente jelentés a feladatok teljesítéséről a Kormány számára

– A támogatási konstrukciók előkészítési feladataiba a Balatoni Fejlesztési

Tanács bevonása

Finanszírozás

– 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

A Balaton Fejlesztési Tanács területfejlesztési tervei, stratégiai 

fejlesztési irányai



23

4. Támogatáspolitika
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Európai uniós források szerepe
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Partnerségi Megállapodás 2014-2020

Partnerségi Megállapodás:
2014-2020 EU források fő célja a gazdaságélénkítés és a versenyképesség
növelése.
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Területfejlesztési és Településfejlesztési OP

A TOP elsődleges célja:
Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése,
hozzájárulva az EU 2020 tematikus célokhoz.

Két fő stratégiai cél:

1.Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi
feltételek biztosítása.

2.Vállalkozásbarát város/településfejlesztés, az életminőség és társadalmi
összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása.
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Megyei és mjv  területi programok a TOP-ban
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Versenyképes Közép-Magyarország OP

A VEKOP elsődleges célja:
Magyarország egyetlen fejlettebb régiója további fejlődésének, a gazdasági
versenyképesség további növekedésének, illetve a régión belüli fejlettségbeli
különbségek csökkenésének biztosítása.

Három fő stratégiai cél:
1.a regionális gazdasági teljesítmény intelligens és fenntartható növelése
2.a foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése
3.a versenyképességet és a társadalmi együttműködést szolgáló közösségi
infrastruktúra fejlesztése
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A VEKOP területi dimenziója

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.) Korm. határozata szerint :

A VEKOP indikatív forráskeretének

87,07%-a ágazati tervezési jogkörbe utalt,

12,93%-a területi felhasználású forrásként kerül felhasználásra (37,2 Mrd Ft)

- Budapest Főváros Önkormányzata 7,61% (21,9 Mrd Ft)
- Pest Megye Önkormányzata 5,04% (14,5 Mrd Ft)
- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 0,28% (0,8 Mrd Ft)
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Interregionális (5,58 %)

Transznacionális (20,36 %)

Határon átnyúló (74,06 %)

Kép forrása: Európai Bizottság

Európai Területi Együttműködési Programok
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Kép forrása: Európai Bizottság
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Magyarország részvételével megvalósuló 
transznacionális és interregionális programok (2014-2020)

Program Partnerországok
Irányító Hatóság 

és Közös Titkárság

Program 

költségvetés
Felhívások

1. Felhívás 

eredményei

AT, HU, SK, CZ, 

PL,  SI, HR, DE, 

IT

Bécsi Regionális 

Önkormányzat, AT
298,9 m €

1. 2015. 02. 22. – 04. 13.

2. 2016. 04. 26. – 06. 23.

35 nyertes 

projekt; 23

projektben 33 

magyar partner, 

37 projektrésszel 

AT, HU, SK, CZ, 

RO, BG, SI, HR, 

SER, BIH, ME,

DE, UA, MD

Nemzetgazdasági 

Minisztérium, 

Magyarország

263 m € 1. 2015. 09. 23 – 11. 03. 

Az első felhívás 

második 

fordulója 

folyamatban van. 

28 tagállam, 

+ NO, CH

Lille, 

Franciaország
426,31 m €

1. 2015. 06. – 07. 30.

2. 2016. 04. 05. – 05. 13.

64 nyertes 

projekt; 25 

projektben 21 

magyar 

partner, 31 

projektrésszel 

28 tagállam, 

+ NO, CH, IS, LI
Luxembourg, LUX 45,76 m €

1. 2015. 12. – 2016. 02.

2. folyamatos (célzott 

elemzések)

7 nyertes 

európai 

partnerszervezet 

(7 db projekt)

28 tagállam, 

+ NO, CH

Bratislava

Regionális 

Önkormányzat, SK

46,3m € - -

28 tagállam, 

+ NO, CH

Párizs és Saint 

Denise, FR
96,3m €

1. 2015. 03. 16. – 06. 16.

2. 2016. 03. 22 . – 06. 22.
20 nyertes 

projekt, 8 

magyar partner
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Monitoring Bizottság
A partnerországok, a program végrehajtásáért felelős intézmények 

és az Európai Bizottság képviselői

Irányító HatóságIgazoló Hatóság
Ellenőrző (Audit) 

Hatóság

Közös Titkárság

Nemzeti kapcsolattartó pontok

nemzeti szint

Költséghitelesítés, 
szabálytalanságkezelés

Partnerországok 
(nemzeti hatóságok)

Az ETE programok végrehajtása
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Monitoring Bizottságok

- Partnerségi Megállapodás MB

- TOP MB

- VEKOP MB

- KEHOP MB

- VP MB

- Határon Átnyúló Együttműködések MB

- Central Europe MB

- Duna Transznacionális Program MB

- Interreg Europe MB

- Espon MB

- Interact MB
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4. Nemzetközi kitekintés
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Nemzetközi kitekintés
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A 2014–2020-as 
időszakra 
vonatkozó 
többéves 

pénzügyi keret 
felülvizsgálata

Hetedik 
kohéziós 

jelentés + új 
2020  utáni 
időszakra 
vonatkozó 
pénzügyi 
javaslat

Új kohéziós 
politikai 
javaslat

Tárgyalások

Jogszabályok 
elfogadása

2016 2017 2018 2019 2020

Kohéziós politika jövője
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Köszönöm

megtisztelő figyelmüket! 

Tipold Ferenc

főosztályvezető
Nemzetgazdasági Minisztérium
Területfejlesztési Tervezési Főosztály

E-mail: ferenc.tipold@ngm.gov.hu

http://regionalispolitika.kormany.hu 

mailto:ferenc.tipold@ngm.gov.hu

