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1) A területi programok tervezésének és 
végrehajtásának stratégiai irányelveivégrehajtásának stratégiai irányelvei



Stratégiai tervezés uniós és hazai irányelvei

• Uniós szinten felülről vezéreltebb tervezés, erőteljesebb tematikus
fókuszokkal (11 célterület)

• Uniós szintről meghatározott forrásallokációs determinációk;
– Különbség a konvergencia régiók (TOP) és a fejlettebb régiók (KMR = VEKOP)

forrástervezésére vonatkozó előírásai között, a régiók eltérő besorolása miatt két
külön operatív program biztosít forrásokat

• A korábbi időszaknál (14+1) kevesebb számú (9) és a rugalmas
forrásfelhasználást biztosító integrált operatív programokforrásfelhasználást biztosító integrált operatív programok

• Szaktárcák és megyék tervezési koordinációs szerepet kapnak -
ágazati szakpolitikákkal, megyei programokkal összhangban álló támogatási
rendszer került kialakításra

• Erős gazdaságfejlesztési fókusz – források 60%-a

• Források 40%-a fordítható humánerőforrás-fejlesztésre, infrastruktúra-
fejlesztésre, környezetvédelemre és energiahatékonyságra



Területi tervezés irányelvei

Területi operatív programok

1. Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 1231 Mrd Ft
2. Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 287 Mrd Ft

• Szubszidiaritás elve:
 Bottom-up tervezés: fókusz a helyi igényekre
 Új szemlélet a végrehajtásban (Területi Kiválasztási Rendszer)

• Fejlesztési igényekre történő fókuszálás, integrált akciók preferálása
 Klasszikus standard eljárásrend helyett az intézményrendszer képes legyen

helyi sajátosságok alapján eredmény orientáltan komplex, egymásra épülő
akciókat támogatni

 Projektfejlesztés: a helyben megalkotott programokból a pályázatok
kidolgozása az intézményrendszerrel együtt, folyamatba építve történik



• Olyan eljárásrend biztosítása, amely garantálja a területi alapú és helyi fejlesztési
igényekre épülő forrásfelhasználást
 Integrált Területi Programok → MJV, megyék hajtják végre
 Területi Kiválasztási Rendszer → új eljárásrendi elem

• CLLD eszköz megjelenése a TOP-ban (45 Mrd Ft):
– helyi közösségi és kulturális programok támogatása
– A helyi akciócsoportok a saját stratégiájuk alapján biztosítanak forrást– A helyi akciócsoportok a saját stratégiájuk alapján biztosítanak forrást

• Megyei jogú városok
Fenntartható városfejlesztésre (1301/2013/EU rendelet 7. cikk) elkülönített
prioritás a TOP-ban az MJV-k részére (6. prioritás)



I. Megyei területfejlesztési tervezés

Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény

2. A megye a területfejlesztés 

1. A területfejlesztés a megyék 
(megyei önkormányzatok) egyik 
legfontosabb feladata

2011. évi CXCVIII. törvény
(területfejlesztés és 

területrendezés módosítása)

2. A megye a területfejlesztés 
legfontosabb területi szintje

3. Központi területfejlesztési 
tervezési szakmai koordináció / 
támogatás / ellenőrzés a megyénél

Első lépés: megyei területfejlesztési koncepciók (MTFK) 
elkészítése



Megyei tervezési dokumentumok

• A megyei tervezési folyamat az alábbi 5 fő lépésből áll:
1) Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése (2012-ben

döntően elkészültek)

2) Megyei területfejlesztési koncepció elkészítése

3) Megyei területfejlesztési program (megyei szintű középtávú
programok elkészítése)programok elkészítése)

4) Integrált Területi Programok elkészítése (a 3. lépés részeként) –
TOP források integrált megtervezése

5) Európai uniós forrásból támogatandó projektek generálása,
fejlesztése (a 4. lépés részeként, ill. a 3. ponthoz kapcsolódva.)



Megyei tervezési dokumentumok összefüggése



• Elkülönített prioritás a TOP-ban az MJV-k részére (6.
prioritás) dedikált városi forráskeretekkel

• Speciális közösségi szabályozás alapján a város
jogosult a műveletek kiválasztására – saját fejlesztés
esetében az Irányító Hatóság csak elszámolhatósági,

Megyei jogú városok

esetében az Irányító Hatóság csak elszámolhatósági,
támogathatósági vizsgálatot végez

• Az integrált fejlesztések elősegítése és erősítése hazai
források bevonásával a Modern Városok Program
keretében



Modern Városok Program
• Magyarország miniszterelnöke 2015-2017 között a magyar kormány nevében

megállapodást kötött 23 megyei jogú város önkormányzatainak polgármestereivel,
hogy rögzítsék a városok fejlesztési prioritásait. A megállapodások célja, hogy ezek a
városok, a magyar vidék fejlődésének húzóerői legyenek és a legsikeresebb európai
városok közé tartozzanak.

• A fejlesztések főbb területei:

 gazdaságfejlesztési beavatkozások, a városok gazdasági fejlődését megalapozó
infrastruktúra-fejlesztések (ipari parkok, innovációs és technológiai parkok fejlesztése,
közlekedési feltételek modernizálása, gyorsforgalmi úthálózat kiépítése, turisztikaiközlekedési feltételek modernizálása, gyorsforgalmi úthálózat kiépítése, turisztikai
fejlesztések);

 oktatásfejlesztés (szakképző központok, duális képzések, campusok létrehozására);

 kulturális, sport és rekreációs lehetőségek bővülését támogató fejlesztések.

• A megvalósítandó fejlesztések teljes becsült forrásigénye meghaladja a 3000 Mrd Ft-ot. 

• A megállapodásokban rögzített fejlesztések végrehajtása a Miniszterelnökséget vezető
miniszter koordinálásával már zajlik. 2017. május 31-ig összesen 236,51 Mrd Ft
kifizetése történt meg a Modern Városok Program megvalósításának érdekében, melyből
64,08 Mrd forint uniós, 172,43 Mrd forint hazai költségvetési támogatás.



Modern Városok Program
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Modern Városok Program
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2) Új eljárásrendi elemek a területi 
operatív programokban



• A TOP intézkedései esetében a
területi szereplő megyék és a
megyei jogú városok az integrált
területi programjaikon keresztül
valósítják meg az OP célokat.

TKR (területi) eljárásrend kialakítása

• A területi programok adott
intézkedései végrehajtásához ún.
területi kiválasztási rendszer
(TKR) eljárásrend került
bevezetésre, amelyhez a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet egyedi
intézkedéseket rendelt.



 A megyei és megyei jogú városi önkormányzatok (területi szereplők)
integrált területi programokat dolgoznak ki a TOP tervezési keretük
terhére (1702/2014 (XII. 3.) Korm. határozatban rögzített)

 Az ITP olyan dokumentum, amely a helyi igényekkel összhangban a
rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt

Integrált Területi Programok (ITP)

rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt
eredményeit és ütemezését támasztja alá.

 TOP esetén az integrált területi programok lefedik a teljes operatív
programot (kivéve CLLD)



• Jogszabályi feladatok:
 összeállítja az integrált területi 

programot 

 véleményezi a felhívást,

A területi szereplő 
feladatai

Az ITP végrehajtása

Felhívás elkészítése Felhívás elkészítése 

Beérkező Támogatási kérelmek
befogadása

Beérkező Támogatási kérelmek
befogadása

MEGYEMEGYEIRÁNYÍTÓ 
HATÓSÁG
IRÁNYÍTÓ 
HATÓSÁG

végrehajtja az integrált területi 
programot

• Végrehajtói feladatkör:
 közreműködés a felhívások 

elkészítésében,

 részvétel az értékelés és a 
döntési javaslat elkészítésében 

 a végrehajtás nyomon követése,

Beérkező támogatási kérelmek 
bírálata, DEB döntési javaslat
Beérkező támogatási kérelmek 
bírálata, DEB döntési javaslat

IH vezetői döntésIH vezetői döntés

ProjektfejlesztésProjektfejlesztés

Beérkező támogatási kérelmek 
értékelése 

Beérkező támogatási kérelmek 
értékelése 

VégrehajtásVégrehajtás

MEGYEMEGYE

MEGYEMEGYE



3) TOP fejlesztési források, a 
végrehajtás előrehaladása



Megye Forrás (Mrd Ft)

1. Bács-Kiskun 63,23

2. Baranya 38,02

3. Békés 57,94

4. Borsod-Abaúj-Zemplén 93,05

5. Csongrád 29,19

6. Fejér 32,10

Területi forrásallokáció a TOP-ban
- megyék szerinti bontásban

1702/2014. (XII.3.) Kormányhatározatban rögzített indikatív forrásallokáció

6. Fejér 32,10

7. Győr-Moson-Sopron 23,35

8. Hajdú-Bihar 49,62

9. Heves 41,69

10. Jász-Nagykun-Szolnok 53,78

11. Komárom-Esztergom 25,94

12. Nógrád 41,13

13. Somogy 43,45

14. Szabolcs-Szatmár-Bereg 89,28

15. Tolna 27,55

16. Vas 21,14

17. Veszprém 45,17

18. Zala 23,05



Megyei jogú város Forrás (Mrd Ft)

1. Békéscsaba 13,23

2. Debrecen 43,32

3. Dunaújváros 7,43

4. Eger 11,08

5. Győr 21,60

6. Hódmezővásárhely 9,84

7. Kaposvár 14,75

8. Kecskemét 23,11

Területi forrásallokáció a TOP-ban
- MJV-k szerinti bontásban

9. Miskolc 35,26

10. Nagykanizsa 7,94

11. Nyíregyháza 24,63

12. Pécs 31,40

13. Salgótarján 9,20

14. Sopron 10,81

15. Szeged 33,87

16. Székesfehérvár 17,06

17. Szekszárd 6,86

18. Szolnok 15,19

19. Szombathely 14,53

20. Tatabánya 13,17

21. Veszprém 11,54

22. Zalaegerszeg 11,20



24,24%

31,43%

3,71%
TOP PRIORITÁSOK

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó 
településfejlesztés

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való 
áttérés kiemelten a városi területeken

TOP fejlesztési irányai -
forrásfelosztás

12,00%

16,32%

5,02%
7,28%

31,43%

4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, 
foglalkoztatás-ösztönzés  és társadalmi együttműködés

6. Fenntartható  városfejlesztés a megyei jogú 
városokban

7. CLLD



A TOP INTÉZKEDÉSEINEK FORRÁSALLOKÁCIÓJA

TOP intézkedések EU támogatás 
(Mrd HUF)*

Teljes 
támogatási 

összeg 
(Mrd HUF)**

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 253,683 298,450
1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 97,201 114,354
1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 60,629 71,329
1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 43,457 51,126
1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével

52,396 61,642

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 125,617 147,784
2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 125,617 147,784
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 170,838 200,987
3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 63,984 75,274
3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 106,854 125,713
4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 52,504 61,770
4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 18,283 21,511
4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 14,526 17,090
4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 19,695 23,169
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés  és társadalmi együttműködés 76,238 89,6935. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés  és társadalmi együttműködés 76,238 89,693
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 56,331 66,271
5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 7,329 8,624
5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása 12,578 14,798
6. Fenntartható  városfejlesztés a megyei jogú városokban 328,986 387,041
6.1 Gazdaságfejlesztés 98,107 115,420
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése 25,538 30,044
6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés 61,226 72,031
6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés 29,287 34,454
6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 52,080 61,272
6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése 17,785 20,923
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja 7,805 9,183
6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés 27,455 32,299
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok 9,703 11,415
7.Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) 43,362 45,644
7.1. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (ERFA) 29,026 30,554
7.2 Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (ESZA) 14,336 15,090
Végösszeg 1 051,23    1 231,37    *310,1 €/Ft árfolyamra korrigálva

** Hazai társfinanszírozást is tartalmaz



TOP eredmények

• Az első felhívási körben (-15) meghirdetésre került a
TOP teljes forráskeretének 70%-a, majd 2017. március
végéig meghirdetésre került a TOP teljes 7 évre
allokált forráskerete (1231,37 Mrd Ft)allokált forráskerete (1231,37 Mrd Ft)

• A 2017. augusztus végi állapotot figyelembe véve a TOP
forrásokból több mint 748 Mrd Ft-ról született
támogatói döntés, ezen projektek elindultak a
megvalósítási szakaszban.



Területi tervezés hozadéka

 Pontszerű fejlesztések helyett hálózatos, egymásra épülő fejlesztések
tervezése - nagyobb multiplikátor hatás érhető el

 Eljárásrendi egyszerűsítések:

– 100%-ban finanszírozott projektek - az intézményrendszer minden
esetben biztosítja a lehető legmagasabb támogatási összeget, a lehető
legkisebb önerő bevonása mellett

– Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet kijelölése
• önkormányzatokkal hosszú múltú kapcsolattal rendelkezik

• helyi szinten elérhető megyei igazgatóságokat működtet

• Kincstár Központ szakmai koordinációt is ellát az egységes irányelvek alkalmazása
érdekében

 Korábbi regionális szint helyett - a stratégiai tervezés mellett - megyei
szintre került van a végrehajtás, ami a megyei és uniós célok
eredményesebb elérését segíti elő

 Egyszerűsítések - Regionális operatív programok helyett egy országos
operatív program kerül megvalósításra, előre rögzített indikatív
forrásallokációkkal.
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