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1.)
az ország  területi folyamatainak 

alakulásáról szóló beszámoló
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A BESZÁMOLÓ JOGI HÁTTERE, ELŐZMÉNYEI, MUNKAFOLYAMATA ÉS TEMATIKÁJA

• 1996. évi XXI. törvény 7. § j) alapján a Kormánynak négyévente be kell számolnia az 

Országgyűlésnek 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 

tevékenységről). 

• Ez a típusú területi beszámoló negyedik alkalommal került az Országgyűlés elé.

• Az aktuális beszámoló a 2009-2014 közötti időszak területi folyamatait és területfejlesztési, 

területrendezési intézkedéseit mutatja be. 

• A beszámoló összeállítása már 2015 elején megkezdődött, és a 2016 közepéig tartó, rendkívül 

intenzív munkában gyakorlatilag az összes többi tárca – és különösen a Központi Statisztikai 

Hivatal – aktívan közreműködött. 

• A beszámoló fő célja, hogy átfogó képet adjon Magyarország területi folyamatairól, a járási 

szinttől a megyei szintig és a településtípusokra, illetve egyes területfejlesztési térségekre (pl. 

Balaton, kedvezményezett térségek) vonatkozó adatokon át az EU-szintű regionális trendekig. 

• Emellett a beszámoló bemutatja a területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerében történt 

változásokat, ideértve a fejlesztési források területi felhasználását, a nemzetközi és határ menti 

területfejlesztési feladatokat és a területrendezési tervek érvényesülését.

• Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága 37/2014-2018. számú határozatával 2017. február 28-án 

elfogadta a Beszámolót.
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Regionális folyamatok európai kontextusa

- A regionális kiegyenlítést szolgáló EU-s kohéziós politika ellenére az európai régiók közötti gazdasági

és társadalmi különbségek nem csökkentek, és továbbra is igen jelentősek (Észak- és Nyugat-

Európa vs. Dél- és Kelet-Európa régiói).

A legfejlettebb Belső-London GDP értéke (82-249 PPS/fő) 2013-ban mintegy tízszerese volt a

legkevésbé fejlett bolgár régiónak (7.700 PPS/fő). A legfejlettebb Belső-London vásárlóegységben (PPS)

mért egy főre jutó GDP értéke (82.249 PPS/fő) 2013-ban mintegy tízszerese volt a legkevésbé fejlett

bolgár régiónak (7.700 PPS/fő). Az egy főre jutó GDP alapján a legkevésbé fejlett 25 régió mindegyike –

Francia Guyana kivételével – kelet- és dél-európai (két görög régió mellett kelet-európai régiók). A fejlett

régiók közé Kelet-Európából kizárólag a nagyvárosi régiók (Pozsony, Prága, Budapest) tartoznak.

- Az EU térszerkezeti csomópontjait a fejlett nagyvárosi térségek jelentik (közéjük tartozik Budapest

is), miközben a vidéki térségek versenyképessége elmarad a városi térségekétől; a centrum-periféria

különbség számottevő. Például a legfejlettebb 25 régió mindegyike nagyvárosi (pl.: a London nyugati és

keleti, a brüsszeli, a hamburgi, a párizsi, Île de France, a pozsonyi, a prágai, a stockholmi, a stuttgarti, a

bécsi, az Ütrechti, a Salzburgi stb.), melyek egy főre jutó GDP-je másfélszerese vagy duplája az Uniós

átlagnak.
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Az európai folyamatokkal összefüggésben Magyarország térszerkezetét az alábbiak jellemzik: 

- Budapest domináns szerepe, kiterjedt és növekvő gazdasági és agglomerációs tere (2009-ben az 
egy főre jutó GDP 2,26-szerese volt az országos átlaghoz viszonyítva, 2014-ben pedig 2,09-
szerese);

- a fejlettebb nyugat-európai térségekhez kapcsolódó észak- és észak-nyugat- dunántúli térségek (a 
korszerű ipar jelenlétéből adódó) nagyobb gazdasági teljesítménye (a működő ipari 
vállalkozásokra jutó beruházások mértéke Győr-Moson-Sopron, Vas, és Komárom-Esztergom 
megyékben a legmagasabb (23 138-51 610 ezer Ft/fő));

- a nagyvárosok (főváros, nagyobb megyei jogú városok) munkaerő-piaci vonzása (a megyei jogú 
városok közül Érden a legmagasabb az aránya a naponta ingázó foglalkoztatottaknak (64,6%), a 
legalacsonyabb pedig Pécsen (9,0%), míg Budapesten is csak 10,2%. Az összes többi megyei 
jogú városban 10-20% közötti az arányuk (2011-es Népszámlálási adatok alapján));

- a vidéki térségek (agrárjellegű térségek, falvak, kistelepülések) versenyképességi hátránya, 
alacsonyabb népességmegtartó képessége; (2014-es adatok alapján az ezer lakosra jutó 
vándorlási veszteség a vidéki térségekben 3,6%, az aprófalvas járásokban 4%, a tanyás 
járásokban 1,2%, az Ormánságban pedig 7 százalék volt)

- a szociálisan rászoruló népesség (pl. roma népesség) egyes vidéki térségekben és városokban 
jelentkező területi koncentrációja (a romák által magas arányban lakott térségekben élők az 
ország népességének 12%-át teszik ki, ahol az országos átlag háromszorosa volt 2009-ben a 
segélyből élők száma (20,9 fő/1000 lakos), mely mutató 2014-re némiképp csökken).

- Ezek a jellemzők több évtizedre visszanyúlóan kimutathatók, és a 2008-ban kibontakozott globális 
pénzügyi-gazdasági válság még markánsabbá tette őket. 
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Területi folyamatok 2009-2014 között

2008-2009: globális pénzügyi, gazdasági válság:
- globálisan a gazdasági és foglalkoztatási mutatók jelentős

romlása
- munkanélküliség növekedése
- GDP növekedési ütemének jelentős visszaesése.

2010 óta növekedési fordulat, 2009-2014 között az ország legtöbb
térségében, különösen a vizsgált időszak második felében:

- GDP, a beruházások növekedése
- gazdasági aktivitás és foglalkoztatás jelentős növekedése
- regionális szinten kiegyensúlyozottabb növekedés (GDP), amely

a területi kiegyenlítés irányába hat:
- egyes keleti megyék (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-

Szatmár-Bereg) GDP/fő értéke az országos átlagot meghaladó
ütemben nőtt.



8

A vizsgált térségtípusok fő adatai (2009-2014)

Terület, 

km2
Lakónépesség

Ezer lakosra jutó 

természetes szaporodás

Ezer lakosra jutó belföldi 

vándorlási különbözet

2009 2014 2009 2014 2009 2014

Budapest 525 1 721 556 1 757 618 -2,8 -2,7 6,2 5,8

MJV 4 203 2 046 135 1 979 196 -2,2 -3,0 2,3 0,8

Vidéki 

járások
74156 4 556 377 4 447 524 -4,9 -4,7 -5,0 -3,6

Országos 93 011 10 014 324 9 855 571 -3,4 -3,6 - -

Egy főre jutó BHÉ (e Ft/fő) Munkanélküliségi ráta (%) Egy adófizetőre jutó jövedelem (Ft/fő)

2009 2014 2009 2014 2009 (indexált) 2009 2014 

Budapest 6 344 6 356 3,5 2,9 2 969 558 2 726 941 2 735 666

MJV 1 552 2 096
7,3 4,9 2 246 830 2 063 260 2 143 283

Vidéki 

járások
790 908 11,3 7,2 1 752 234 1 609 074 1 674 242

Országos 1 997 2 249 8,6 5,7 2 136 165 1 961 637 2 020 937
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Területfejlesztési célokat szolgáló uniós és hazai támogatások

A támogatások összvolumene (2009-2014)
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Az összes leszerződött és kifizetett támogatás területi eloszlása (2009-2014)
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Az egy főre jutó összes leszerződött és kifizetett támogatás területi különbségei (2009-2014)
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2.) 
Az OFTK megvalósulásáról szóló 

tájékoztató
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A tájékoztató „jogszabályi” háttere

A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat 8. pontja szerint:

„az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy kísérje figyelemmel a koncepcióban
meghatározott célok és prioritások megvalósulásának folyamatát és háromévente
adjon tájékoztatást megvalósításáról és szükség esetén kezdeményezze
felülvizsgálatát.”

Formája: a Kormány által az Országgyűlésnek benyújtott beszámoló, mely a
2014-2016 évekre vonatkozóan 2017-ben esedékes.
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A BESZÁMOLÓ CÉLJA, FŐ MUNKAFÁZISOK

A Beszámoló célja, hogy:
» az Országgyűlés számára tájékoztatást adjon az OFTK átfogó fejlesztési és 

specifikus céljainak, valamint a szak- és területpolitikai fejlesztési irányokhoz 
kapcsolódó prioritások megvalósulásáról 2014-2016 időtávjában,

» megalapozza az OFTK esetleges felülvizsgálatát, módosítását. 

A feladat fő munkafázisai:
1. fázis: Az OFTK 2014-2016 közötti megvalósulásáról szóló országgyűlési 
beszámoló összeállítása. 
2. fázis: Az 1. fázis alapján az OFTK célok és prioritások felülvizsgálata, módosítási 
igények összegyűjtése, felülvizsgálati javaslati dokumentum összeállítása, és 
erre vonatkozó döntés esetén az OFTK módosítás kezdeményezése.

Az OFTK megvalósulásáról szóló beszámoló, illetve indokolt esetben a koncepció 
felülvizsgálata és módosítása a fejlesztés- és területfejlesztési politika egészét 
érinti.
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ÜTEMTERV, FŐ MÉRFÖLDKÖVEK 

Beszámoló előkészítése - 2016. IV. negyedév

 Részletes feladatterv: módszertan, ütemezés

 Részletes tematika

 Ágazati és területi munkacsoport kontaktlista, első ülés

Dokumentum- és adatgyűjtés, elemzések elkészítése a jelentéshez – 2016. IV.
negyedév -2017. I. negyedév

» Adatgyűjtés és feldolgozás (ágazati és területi stratégiai dokumentumok,
beszámolók)

» Elemzések, értékelések (részletes tematikus feldolgozás)

» Szakterületi munkacsoport egyeztetések 2017. január-március/májusig

Beszámoló összeállítása - 2017. I. negyedév

» A Beszámoló OGY elé benyújtható változatának összeállítása
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A BESZÁMOLÓ FELÉPÍTÉSE ÉS TEMATIKÁJA

A Beszámoló tervezett terjedelme: 100-150 oldal
Felülvizsgálat és OFTK módosítás esetén a dokumentum terjedelme 150-200 oldal és 
mellékletét képezi az OFTK dokumentum módosítási javaslata. 

A Beszámoló fő témakörei: 
– az OFTK megvalósulásához kapcsolható legfontosabb területi folyamatok vizsgálata,

– az OFTK céljainak és prioritásainak érvényesülése és teljesülése 
• az ágazati szakpolitikákban,
• a fejlesztéspolitikai dokumentumokban és a végrehajtásban,
• a területi szinteken.

– felülvizsgálat és módosítás esetén elkészül:
• Felülvizsgálati terv a javasolt módosításokkal.
• Melléklet: A felülvizsgált, módosított OFTK szövege.
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Felülvizsgálat esetén a felülvizsgálati dokumentum, módosítási javaslatok
összeállítása - 2017. II. negyedév

» Felülvizsgálati terv (összefoglaló a tervezett módosításokról)

» A felülvizsgálati dokumentum (korrektúrával aktualizált OFTK
dokumentum)

» A módosított OFTK stratégiai környezeti vizsgálata (SKV)

Felülvizsgálat esetén a felülvizsgált, módosított OFTK társadalmasítása,
véleményezése - 2017. II. - III. negyedév

A jelentés és felülvizsgálat benyújtása, elfogadási folyamata – 2017. III. - IV.
negyedév
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Az OFTK 
célrendszere
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3.) 
Pest megye kompenzációja
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Pest megye kompenzáció - előzmények

 Pest megye a fővárossal együtt a Közép-Magyarország régióhoz (KMR) tartozik,
amely az uniós besorolás szerint fejlett régiónak számít – Budapest átlagnál
magasabb fejlettségi mutatói miatt –, és ennek következtében az ország más
részeihez képest jóval kevesebb uniós támogatáshoz juthat.

 A Kormány már korábban döntött a Közép-Magyarország régió
kettéválasztásáról is, így 2020 után Pest megye már valós fejlettségének
megfelelő mértékben, az ország más megyéivel azonos feltételek mellett férhet
majd hozzá az európai uniós forrásokhoz.

 A KMR kettéválasztása csak 2020 után teszi elérhetővé Pest megye számára a
fejlettsége alapján indokolt EU-s fejlesztési forrásokat, így 2020-ig csak hazai
költségvetési forrásból lehet „kompenzálni” az EU-s támogatások jelenlegi
alacsony szintjét.

 A Kormány ennek ellensúlyozása érdekében 2016 júniusában döntött arról, hogy
2021-ig összesen 80 milliárd forint célzott pénzügyi támogatást nyújt Pest
megyei vállalkozások és önkormányzatok fejlesztéseire.
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Pest megye kompenzáció – forrásfelhasználás jellemzői
• A forrás 60%-a gazdaságfejlesztési célra kerül felhasználásra.

• Stratégiai fejlesztési irányok:

• közvetlen vállalkozásfejlesztést szolgáló, a vállalkozások működési feltételeit és környezetét javító fejlesztések;

• turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztése;

• Pest megyei lemaradó térségek komplex fejlesztése;

• munkaerő mobilitását elősegítő közlekedésfejlesztés (belterületi utak, kerékpárutak, alacsonyabb rendű utak fejlesztése);

• önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása;

• települések infrastrukturális ellátottságának javítása.

• Az évente teljesíthető kifizetések összege:

• - 2016-ban 2 Mrd Ft

• - 2017-ben 14 Mrd Ft

• - 2018-ban 16 Mrd Ft

• - 2019-ben 16 Mrd Ft

• - 2020-ban 16 Mrd Ft

• - 2021-ben 16 Mrd Ft

• Eljárásrend:

• Főszabályként pályázatos, kiegészítő jelleggel egyedi támogatási kérelem, amelyet Pest Megye Önkormányzata nyújthat be.
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Pest megye kompenzáció – forrásfelhasználás jellemzői
• Végrehajtásban közreműködő testületek: végrehajtó az NGM, lebonyolító szerv a Magyar Államkincstár

• FEM: Felhívás-előkészítő Munkacsoport, a pályázati felhívások szakmai előkészítését végzi szakértői szinten.

• DEB: Döntés-előkészítő Bizottság, a nemzetgazdasági miniszter elé felterjesztendő döntési javaslatot véglegesíti.

• Tagok: az NGM területfejlesztési és államháztartási szakterülete, a Miniszterelnökség, az adott felhívás tartalmát tekintve
illetékes tárca (mint szakpolitikai felelős), Pest Megye Önkormányzata, a Pest megye fejlesztéséért felelős miniszteri biztos
és a Magyar Államkincstár egy-egy delegáltja.

• 2016-ban meghirdetett két pályázati felhívás:

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének
támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén

• Támogatási keret: 3,5 Mrd Ft

• Kedvezményezettek: települési önkormányzatok

• Min-max támogatás: 20-150 millió Ft

Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén

• Támogatási keret: 1,44 Mrd Ft

• Kedvezményezettek: mikro-, kis-, és középvállalkozások és egyéni vállalkozók

• Min-max támogatás: 20-100 millió Ft.

• A kompenzációs keret terhére 2017-re, mintegy 25 Mrd Ft értékben meghirdetni tervezett felhívásokról folyamatosak az
egyeztetések az NGM és Pest Megye Önkormányzata között. Az eddigi javaslatok alapján 2017-ben várható pályázati
felhívások a kis- és középvállalkozások eszközbeszerzését, a helyi üzleti infrastruktúra fejlesztését, óvodai és bölcsődei
fejlesztéseket, az egészségügyi alapellátás és a feszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztését támogathatják.
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4.) 
Területi kohézió
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Uniós intézmények a területi kohéziós szakpolitikában

Területfejlesztésért felelős miniszterek fóruma

Területfejlesztésért felelős középvezetői (DG) találkozók

Területi Kohéziós Kapcsolattartó Pontok Hálózata és Városfejlesztési Csoport

Informális fórumok a soros elnökségek szervezésében

• Uniós kompetencia híján nincs önálló tanácsi formáció sem!
• Területi kohéziót érintő ügyek jellemző „útja”: SMWP -> COREPER -> ÁÜT 

Tanács

• Területi Kohéziós és Városi Ügyek Szakértői Csoport (EGTCUM)

Európai Bizottság (DG REGIO)

• EP REGI Bizottság

Európai Parlament

• véleményeznek

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és Régiók Bizottsága 
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Luxemburgi elnökség
(2015. július-december)

Területi kohézióhoz kapcsolódó célkitűzések:

(1) Területi kohézió érvényesítésének tapasztalatai összegyűjtése

(2) Területi szcenáriók és jövőképek

(3) Határon átnyúló együttműködések jogi akadályainak felmérése

Eredmények, következtetések:
• Területi Agenda 2020 félidei értékelése: a célokat változtatni, felülvizsgálni nem

szükséges

• referenciadokumentum készült a területi kohéziót érintő operatív és gyakorlati
feladatokról

• területi szcenáriók és európai jövőkép alkotásának megindítása a kohéziós politika
jövőjének megalapozásához (azóta önálló ESPON projekt)

• a migrációs kérdés ESB alapokból történő kezelésének lehetősége

• munkacsoport felállítása a határon átnyúló együttműködési projektek
megvalósításának jogi akadályainak leküzdésére
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A megerősített Területi Agenda 2020 (TA2020)

Jelentősége:
• a magyar elnökség alatt fogadták el (2011);

• az EU területi kohéziós szakpolitikájának
alapdokumentuma.

A luxemburgi elnökség által
megerősített területi prioritások:
• Többközpontú és kiegyensúlyozott területfejlesztés;

• Integrált város- és térségfejlesztés;

• Határon átnyúló és transznacionális funkcionális
régiók területi integrációja a globális
versenyképesség elérése érdekében;

• Helyi gazdaságokon alapuló régiók
versenyképességének növelése;

• Egyének, közösségek és vállalkozások
hozzáférésének javítása (elérhetőség);

• Ökológiai, természeti és kulturális értékek kezelése.
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Holland elnökség
(2016. január-június)

Területi kohézióhoz kapcsolódó célkitűzések:

(1) Az EU területi jövőképe, területi szcenáriók

(2) „Better Regulation” lehetőségei a határon átnyúló együttműködésekben

(3) Területi hatásvizsgálatok szerepe a területi tervezésben

(4) Klímaadaptáció és területfejlesztés

(5) Városfejlesztés új irányainak felmérése, meghatározása

Eredmények, következtetések:
• a területi jövőképekkel, határon átnyúló együttműködésekkel kapcsolatos szakértői munka

folytatása (munkacsoporti találkozók, érintett intézmények együttműködése).

• javaslat az uniós intézmények felé területi hatásértékelés elvégzésére (digitális egységes
piac, belső piac, foglalkoztatás, környezetvédelem, új migrációs politika)

• a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése a területi kohézió eszközeivel.

• az unió Városi Agendájának elfogadása.
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A holland elnökség öröksége: az unió Városi Agendája

Alapját a 2016. május 30-án elfogadott Amszterdami Paktum és a 
holland elnökség következtetései képezik.
- Jelentősége: a városok újrapozícionálása az európai fejlesztéspolitikai 

diskurzusban, mint az európai jövő „zálogai”
- Cél: a fenntartható és befogadó városfejlesztés megvalósítása, a városokból, uniós 

és tagállami intézményekből, civil partnerekből szerveződő önkéntes európai 
hálózatok támogatása

- Végrehajtása: 12 különböző téma köré szerveződött partnerség, amelyek 
akcióterveket készítenek az azonosított kihívások kezelésére 

- 2017. nyár: városi szegénység, migránsok és menekültek integrációja, lakhatás, 
levegőminőség;

- 2018 eleje: körforgásos gazdaság, digitális átalakulás, városi mobilitás, 
munkahelyek és képességek;

- 2018. nyár: energia átmenet, fenntartható területhasználat, klímaadaptáció, 

közbeszerzések.



29

Szlovák elnökség
(2016. július-december)

Területi kohézióhoz kapcsolódó célkitűzések:

(1) Többközpontú fejlődés és a területi együttműködések

(2) Klímaadaptáció és a települési életminőség

Eredmények, következtetések:
• a területi együttműködések szerepének felértékelése a többközpontú területi fejlődés

elérésében

• a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése a területi kohézió eszközeivel

• javaslat munkacsoport felállítására a klímaváltozás területi kohézióra és a települési
életminőségre gyakorolt negatív hatásai elleni fellépés érdekében

• területfejlesztés és területi kohézió közötti kapcsolat erősítése, a zöld infrastruktúrák
szerepének erősítése
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Máltai elnökség
(2017. január-június)

Területi kohézióhoz kapcsolódó fő célkitűzés:

Különleges földrajzi adottságokkal rendelkező területek fenntartható
fejlődésének kihívásai és lehetőségei

(szigetek, hegyvidékek, ritkán lakott területek, tengerpartok)

Várt eredmények, következtetések:
• az elérhetőség, mint területi fejlettséget befolyásoló földrajzi tényező szerepének feltárása

• a szigetjellegű területek földrajzi problémáinak megértése

• javasolt szakpolitikai megoldások a különleges földrajzi adottságokkal rendelkező
területek problémáinak kezelésére

• a földrajzi hátrányok előnyökké formálásának lehetőségei
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„Jelentés a lemaradó régiókról”

Teljes cím: Versenyképesség az alacsony jövedelmű és csekély gazdasági
növekedésű régiókban
- Az Európai Bizottság önálló projektje volt 2016-tól 2017. áprilisig.
Célja választ adni arra, hogy…
- mi segíti és mi akadályozza a lemaradó régiók versenyképességét, és azok miért

nem érték még el az EU esetében elvárt szintű gazdasági növekedést és
jövedelmet?

- mik a szóban forgó régiók beruházási szükségletei?
8 tagállam 47 régióját tanulmányozták, ahol 83 millió európai lakos, vagyis az EU
lakosságának egyhatoda él. Az alkalmazott besorolás:
- csekély növekedésű régiók:

- olyan átmeneti és kevésbé fejlett régiók, amelyek GDP/fő alapon az EU-átlag
90%-a alatt vannak,

- 2000-2013 között nem közeledtek az EU-átlaghoz,
- Görög, spanyol, olasz és portugál régiók

- alacsony jövedelmű régiók:
- vásárlóerő paritáson mért egy főre eső GDP alapján nem érték el az EU-átlag

50%-át 2013-ban,
- Bolgár, magyar, lengyel, és román régiók a kevésbé fejlett kategóriából.
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A jelentésben szereplő 
megoldási javaslatok többek 
között:
• Az infrastrukturális 

hiányosságok 
csökkentése és 
beruházás az oktatásba a 
humánerőforrás 
vonzására és magas 
minőségének 
fenntartására;

• A városok és a 
körülöttük lévő 
körzetek 
összeköttetéseinek 
fejlesztése;

• Beruházás az 
intézmények 
minőségébe és a 
regionális adminisztratív 
kapacitás fejlesztésébe.
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Területi stratégiák felmérése (integrált városfejlesztés, ITI, CLLD)

A Bizottság a különböző területi eszközök által támogatott területi stratégiák 
felmérését készíti az egész EU-ra kiterjedően.
- A projekt még jelenleg is tart, csak előzetes eredményekkel rendelkezünk.
- Fókuszban:

- Fenntartható városfejlesztési stratégiák („7. cikk”):
- Több témát is lefedő prioritási tengelyek;
- Önálló operatív programok;
- Integrált területi beruházások („ITI”-k);

- Egyéb integrált területi beruházások, amelyek nem fenntartható 
városfejlesztési stratégiák részei;

- Közösségvezérelt Helyi Kezdeményezések („CLLD-k”).

Előzetes következtetés:
A területi stratégiák alkalmazása, tervezése, elfogadása és végrehajtása országonként 
nagy eltéréseket mutat.  Nagy különbségek vannak a lefedett népességben, a 
településméretben és a végrehajtást finanszírozó pénzügyi alapok (ERFA, ESZA) 
felhasználásában, pl.:
- a földrajzi (pl. város-vidék) korlátozások és
- a kijelölt intézményrendszer jellege terén.
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Javaslat a NUTS rendelet módosítására

A területi statisztikai egységek közös osztályozási rendszerének (NUTS) 
kialakításáról szóló 1059/2003 (EK) rendelet (NUTS-rendelet):
- alapvetően közigazgatási területi egységek határát követő beosztás,
- besorolás szintjeit (NUTS 1,2,3) a népességszámhoz kapcsolódó küszöbértékek 

határozzák meg.
A módosítási javaslat célja:
- Lisszaboni Szerződésnek való megfelelés biztosítása,
- a szakpolitikai gyakorlatban használt területi tipológiák uniós szinten harmonizált, 

egységes statisztikai-jogszabályi hátterének megteremtése, EUROSTAT 
módszertan definiálása,

- egyes régiótípusok (város-vidék, metropolisztérségek, tengerpartok) eltérő 
igényeire való reflektálás.

NUTS 3 (megyei szinten) bevezetni javasolt tipológiák:
- Város-vidék tipológia: Dominánsan városi/Átmeneti/Dominánsan vidéki régiók
- Metropolisz tipológia: Metropolisz/Nem metropolisz térségek
- Tengeri tipológia: Tengerparti/Nem tengerparti térségek
LAU (települési szinten) bevezetni javasolt tipológiák:
- Urbanizáció foka: Városi /Vidéki-gyéren lakott területek
- Funkcionális városi térségek: Városok/Ingázási övezetek
- Tengerparti/Nem tengerparti területek
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Lehetséges 
települési szintű  
besorolás
az urbanizáció 
foka szerint
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Budapest
Debrecen

Szeged

Győr

Pécs

Miskolc

Kecskemét

Sopron

Szolnok

Nyíregyháza
Eger

Békéscsaba

Veszprém

Kaposvár

Székesfehérvár

Tatabánya

Szombathely

Zalaegerszeg

Dunaújváros

Az ingázási statisztikák alapján 
kijelölhető funkcionális városi 
térségek
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Területi lehatárolás: 
5 EU tagállam (CZ,SK, HU,PL,RO) és 3 EU-n kívüli ország (Ukrajna, Szerbia, Moldova)

EU Kárpátok Régió Makro-regionális Stratégia

Közös jellemzők:
• Magashegységi jelleg (?)
• EU keleti határtérsége
• Periférikus helyzet
• Közös történelmi háttér
• Kiaknázatlan makroregionális

gazdasági együttműködés
• Közös kihívások (pl. alacsony

GDP/fő, alacsony elérhetőség
és mobilitás, elvándorlás)
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I. PRIORITÁS TERÜLET

Versenyképes Kárpátok
• Tiszta, zöld iparfejlesztés 
• Fenntartható turizmus
• Agrár- és élelmiszeripar
• Innováció

II. PRIORITÁS TERÜLET

Zöld Kárpátok
• Természeti erőforrások 

racionális felhasználása
• Energiaforrások 

diverzifikációja
• Környezeti 

kockázatmenedzsment 

III. PRIORITÁS TERÜLET

Összekapcsolódó 
Kárpátok

• Közlekedés
• Digitális elérhetőség
• E-szolgáltatások

HORIZONTÁLIS CÉL:

Intézményi együttműködés
• Területrendezés

• Határok átjárhatósága

Javasolt prioritás területek
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Területi kohéziós menetrend az unióban

Soros elnökségek

Észt elnökség 2017. II. félév

Bolgár elnökség 2018. I. félév

Osztrák elnökség 2018. II. félév

Területi Agenda 2020+ ??? 2018-2020???

Európai Bizottsághoz kapcsolódó események

„Fehér Könyv Európa jövőjéről” 2017. március

Kohéziós Fórum 2017. június (Brüsszel)

7. Kohéziós Jelentés megjelenése 2017. ősz

Régiók és Városok Európai Hete („Open Days”) 2017. október 9-12.

Városok Fóruma 
2017. november 27-29.
(Rotterdam)

Többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslat
??? 2018???

Kohéziós politikai jogszabály-tervezetek
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Milyen kihívásokkal nézünk szembe?

Változás kezdődött a lisszaboni folyamattal (2000-től kezdődően)
• A strukturális és a kohéziós alapok „elvesztik önállóságukat”

• A terület szempontok egyre kevésbé érvényesülnek:
• EU2020 stratégia és a tematikus koncentráció területileg „vakok”

• integrált területi eszközök (pl. ITI, CLLD) relatív népszerűtlensége

• a szolidaritás helyett a gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés és versenyképesség fontosabb

• régiók szerepét a nemzeti (országok felzárkóztatása) és a városi szint veszi át, a regionális/területi 
különbségek mérséklése nemzeti felelősségbe megy át

A 2020 utáni uniós támogatáspolitikai lehetőségek és feltételek még
nem ismertek, a folyamat előrehaladását számos kihívás lassítja:

• Brexit

• Migráció és politikai következményei

• Juncker-csomag és „Fehér könyv” területi következményei, további
hangsúlyeltolódások és eltávolodás a területi alapú forráselosztástól:

• ágazati, nagyprojektek felértékelődése???

• közvetlen költségvetési támogatások???

• városok szerepének erősödése???
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Köszönöm a figyelmet!

Tipold Ferenc

főosztályvezető

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Területfejlesztési Tervezési Főosztály

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