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A helyi önkormányzatok gazdálkodása 
az 1990-es évektől

Az önkormányzati gazdálkodást a 1990-es évektől 2010-ig az aktuális kormányzatokhoz 
köthető négyéves periódusok jellemezték. A választási ciklusok a költségvetési mérlegben is 
jól kirajzolódtak a költségvetési (pénzforgalmi) egyenlegek hullámzása által.

A 2000-es évek második felében az önkormányzati rendszer kezdte felélni tartalékait: egy 
jelentős részük a finanszírozási hiányosságoknak, a világgazdasági válságnak, továbbá saját 
felelőtlenségüknek köszönhetően adósságspirálba került. Felélték tartalékaikat, sokan vettek 
fel hosszú távú hiteleket, bocsátottak ki kötvényt akár a működésük finanszírozására is. 

A hitelfelvételen belül különösen a deviza (CHF és EUR) hitelfelvétel volt kockázatos lépés.  A 
devizában történő hosszú lejáratú önkormányzati kötvénykibocsátás is elharapózott, annak 
minden következményével együtt. 

Magyarország 2004. május 1-jétől vált az Európai Unió tagjává. Az önkormányzatoknak és 
társulásaiknak az uniós támogatások elnyeréséhez meghatározott százalékban önerőre volt 
szüksége. Ezt vagy a saját bevételükből, vagy állami támogatásból, vagy – és sokszor ez volt a 
jellemző – hitelfelvétellel vagy kötvénykibocsátással oldották meg. 



A helyi önkormányzatok gazdálkodása 
az 1990-es évektől

A 2008. évi világgazdasági válság előtti kiegyensúlyozott pénzpiaci környezet és a bankok is 
arra ösztönözték az önkormányzatokat, hogy bátran éljenek a devizaalapú hitelfelvétellel és 
kötvénykibocsátással. A kockázatokról nem kaptak felvilágosítást, illetve arról nem vettek 
tudomást. 

A válság azonban a magyar gazdaságot is elérte, és ezzel pedig az önkormányzatok 
adósságkezelését is megrengette. 

A korábbi túlköltekezések következtében eladósodott települések pedig jóval 
sérülékenyebbek voltak a válság hatásaival szemben másoknál.

2010. év végére a helyi önkormányzatok adósságállománya az évek óta tartó folyamatos 
emelkedés hatására elérte az 1 247,5 milliárd forintos szintet, ennek kb. 60%-a devizában 
volt denominálva. 

Mindezek miatt szükség volt az alrendszer konszolidációját és átalakítását jelentő
intézkedésekre.



A helyi önkormányzatok adósságállományának 
alakulása 2002-2018. között

milliárd forint



Az Országgyűlés az önkormányzati alrendszer átfogó átalakításának leghangsúlyosabb lépéseként 
elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, az Mötv.-t.  
Ennek megfelelően az önkormányzati közfeladat-ellátás hangsúlyos része állami fenntartásba került.

2012-ben állami feladatkörbe és fenntartásba került:
⁻392,3 milliárd forint kiadást teljesítő, megyei önkormányzati fenntartásban volt intézményi kör, 
⁻5,5 milliárd forint kiadást teljesítő, esztergomi költségvetési intézményi kör (sajátos, atipikus 
helyzet), 
⁻44,7 milliárd forint kiadást teljesítő helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok, 
⁻81,0 milliárd forint kiadást teljesítő városi kórházak.

A 2013. év további gyökeres változást hozott az önkormányzati feladatellátásban, emellett a 
finanszírozási rendszer alapjait is átalakította. A helyi önkormányzatok által korábban ellátott 
feladatok egy jelentős részét január 1-től az állam vette át. E feladatokhoz kapcsolódó átengedett 
források nagyobb hányada, valamint egyéb feladathoz szorosan nem kapcsolódó támogatások egy 
része is a központi költségvetéshez került. 

Az önkormányzati alrendszer átalakításának lépései



A települési önkormányzatok a valós helyi feladatszervezési döntéseket igénylő
közszolgáltatásokat biztosítják azóta a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a 
területfejlesztés kulcsszereplői lettek. 

Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része az újonnan létrejött járási 
kormányhivatalokhoz került, biztosítva az igazgatási feladatok országon belül egyenlő
színvonalon történő ellátását. 

A köznevelés területén az óvodai ellátás maradt önkormányzati feladat, az általános és 
középiskolai oktatás állami felelősségbe került (KLIK).

A szociális ellátás területén az állam átvette a fogyatékos ellátó és gyermekvédelmi 
intézményeket, majd 2015-ben a normatív segélyezést. Önkormányzati feladat maradt a 
szociális alapellátás, az idősotthonok fenntartása, a bölcsődék fenntartása, valamint a 
települési segélyek biztosítása.

Az önkormányzati alrendszer átalakításának lépései



Az önkormányzatok hatáskörében megmaradó feladatok esetében új finanszírozási 
struktúra került bevezetésre, amely elszakadt az addigi, jellemzően normatív 
támogatási rendszertől. Alapelvként jelent meg, hogy a finanszírozási rendszer 
átstrukturálásával a korábban az államadósságot újratermelő alrendszer a jövőben a 
takarékos gazdálkodás keretein belül is fenntarthatóan működjön. 

2014. évtől kezdődően az önkormányzati feladatok négy kiemelt területén (igazgatás, 
óvodai ellátás, szociális szakellátás és a gyermekétkeztetés esetében) az új 
feladatorientált finanszírozás lényeges eleme lett az adott szakterület központi 
költségvetés által elismert dolgozói létszámainak meghatározása. 

Az „elismert létszám” olyan, törvényi számításokon alapuló mérőszám, ami alapján a 
központi költségvetés az adott feladat bérkiadásait az önkormányzat számára szakmai 
kritériumok alapján finanszírozza. A bérfinanszírozást egészíti ki az adott ágazat egyéb 
működési kiadásaihoz nevesítetten kapcsolódó külön támogatás.

Az önkormányzati finanszírozási rendszer átalakítása



Annak érdekében, hogy az új típusú működést valamennyi település egyenlő eséllyel, tiszta lappal 
kezdhesse meg sor került az adósság konszolidálására is.

2011 végén első ütemként a központi költségvetés átvállalta a megyei önkormányzatok teljes és a 
Fővárosi Önkormányzat adósságállományából azon elemeket, amelyek nevesítetten az átvett 
intézményekhez, az általuk ellátott feladatokhoz kapcsolódtak.

2012-ben második ütemként az 5.000 fő alatti önkormányzatok 2012. december 12-ei 
adósságállományának megfizetéséhez biztosított az állam egyszeri, vissza nem térítendő
költségvetési támogatást. Az átvállalt adósságelemhez kapcsolódó betét vagy letét állományát be 
kellett fizetni a központi költségvetésbe. 3,5 milliárd forint folyt be. 

2013-ban harmadik ütemként az 5.000 fő feletti települések adósságállománya került differenciált 
mértékben, 40-70% közötti arányban konszolidációra. 

2014-ben a negyedik ütem során minden települési önkormányzat és önkormányzati társulás 2013. 
december 31-én fennmaradt adóssága teljes mértékben rendezésre került.

Az önkormányzati adósságkonszolidáció
2011-2014



Az önkormányzati adósságkonszolidáció során 2011 és 2014 között összesen 1.369,1 milliárd forint 
adósságtehertől szabadultak meg az önkormányzatok. A konszolidáció 2058 önkormányzatot és 
24 önkormányzati társulást érintett. 

Az adósságkonszolidáció során az önkormányzatok pénzügyi intézmények felé fennálló főbb 
adósságelemei (hitel, kölcsön, kötvény, váltó) kerültek előtörlesztésre, vagy átvállalásra. 

Az előtörlesztés az apró, kis összegű ügyleteket érintette 178,6 milliárd forint értékben, a nagy 
ügyletértékű adósságok esetében pedig 1.190,5 milliárd forint ÁKK Zrt. által bonyolított 
átvállalására került sor. 

Az önkormányzati adósságkonszolidáció
2011-2014

2011. 
évi

2012. 
évi

2013. 
évi

2014. 
évi

Összesen

Konszolidált adósság 
(Mrd Ft)

197,6 73,7 625,5 472,3 1 369,1

Érintett önkormányzat 
és társulás (db)

20 1710 299 509 2082



Önkormányzat
Konszolidált 

adósság összege

Fővárosi Önkormányzat 217,7
Pécs 45,7
Miskolc 36,2
Debrecen 28,2
Szeged 25,1
Esztergom 24,6
Hódmezővásárhely 22,5
Szolnok 20,8
Kaposvár 19,7

A legnagyobb összegű adósságkonszolidációban részesült 
helyi önkormányzatok

milliárd forint



Konszolidált adósság aránya település 
típusonként



Az adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok támogatása

Az eredeti döntés szerint a nem konszolidált önkormányzatok négy év alatt összesen 50 milliárd 
forintos fejlesztési célú támogatásban részesültek volna, elismerendő ezen önkormányzatok 
törekvését a takarékos, adósságmentes gazdálkodás iránt. 

A támogatásban végül, összesen 1139 önkormányzat részesült három év alatt, 2014-től 
kezdődőn 2016-ig. A támogatási program azért ért egy évvel előbb véget, mivel a 2017. évi 
támogatás – a kedvező költségvetési helyzetet kihasználva – a 2016. évre előrehozatalra került, 
így ebben az évben kétévnyi támogatás került kifizetésre az érintettek részére.

2014-ben 33 olyan önkormányzat is kapott támogatást, amelyeknél a konszolidációs összeg 
jóval alatta maradt volna a nem konszolidáltak támogatásának. 

A támogatás összege 1,5 millió forinttól (100 fő alatt) 200 millió forintig (10 ezer fő fölött) 
terjedt. 



2014. év 2015. év 2016. év
Összese

n

Kifizetett támogatás 
összege (Mrd Ft) 12,1 9,5 22,1 43,7

Érintett önkormányzatok 
száma (db) 1055 115 1139 1139

A támogatást az alábbi célokra lehetett igényelni:
-út, híd, járda, vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer építésére, felújítására, 
-köztemető, ravatalozó, temető-utak építésére illetve felújítására,
-igazgatási, óvodai, kulturális, illetve  szociális vagy egészségügyi feladatot szolgáló épület 
felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére
-településrendezési tervek készítésére, munkahely-teremtési programokra.

Az adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok támogatása



A rekord deficitet hozó 2010-es évet követően az intézkedések hatására az alrendszer pénzügyi 
stabilitása folyamatos javulásnak indult. Ezt követően már csak nullszaldó közeli, illetve jelentős 
szufficitet mutató egyenlegek mutatkoztak, még az egyszeri (konszolidációs támogatás, uniós 
támogatások) hatásoktól megtisztítva is.

A 2016-2018. években a pénzforgalmi egyenlegek addig soha nem tapasztalt pozitív szintet értek el, 
mivel az új uniós ciklustól kezdődően előfinanszírozás keretében már az előleg alapú támogatások 
játszották a főszerepet. 

A 2019-2020. években a tendencia várhatóan megfordul, és a – nem tisztított – pénzforgalomban 
költségvetési hiány várható. Ennek oka, hogy nagy sebességre kapcsol az uniós előleg felhasználása.

Ugyanakkor vélelmezhető, hogy az átalakítások következményeként az egyszeri tételektől tisztított 
önkormányzati egyenleg hosszú távon is nullszaldó közeli , illetve szufficites marad. 

Az elmúlt években megtett kormányzati erőfeszítések meghozták gyümölcsüket, így az önkormányzatok 
stabil pénzügyi háttérrel fejezhették be a 2007-2013-as uniós ciklust. Az uniós támogatások mellett 
pedig megszülettek egyéb célzott támogatások is, úgy mint a Modern Városok Program (MVP), majd a 
Magyar Faluprogram (MFP), vagy a különböző hazai fejlesztési támogatások (pl. óvoda, bölcsőde 
fejlesztési pályázatok).

Helyi önkormányzatok az átalakítást követően



A helyi önkormányzatok pénzforgalmi és egyszeri tételekkel 
konszolidált pénzforgalmi egyenlege

millió forint

ÉV 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év

Pénzforgalmi 
egyenleg 1 291,3 -104 967,9 -31 670,8 -16 464,2 -81 375,4 -156 510,2 -53 858,0 15 565,9 -82 537,1 -231 989,0 

ÉV 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év
2019. év 
várható

2020. év 
előrejelzés

Pénzforgalmi 
egyenleg 143 509,2 90 338,6 112 870,2 89 510,4 13 554,4 284 970,5 518 918,3 249 631,1 -211 699,6 -45 448,9 

ebből: adósság-
konszolidáció

142 252,3 73 679,8 36 298,3 68 753,9

EU-s előlegek és 
felhasználásuk

207 613,1 541 992,9 170 389,3 -317 837,3 -143 736,1

Konszolidált 
egyenleg 1 256,9 16 658,8 76 571,9 20 756,5 13 554,4 77 357,4 -23 074,6 79 241,8 106 137,7 98 287,2 



A helyi önkormányzatok pénzforgalmi 
egyenlege 2000-2020-ig



A helyi önkormányzatok adóssága

Az önkormányzati adósságkonszolidáció, valamint a 2012. január 1-jétől Kormány 
engedélyéhez kötött adósságkeletkeztetés eredményeképpen az önkormányzati alrendszer 
adóssága tartósan alacsony szintet mutat, ami remélhetőleg a jövőben is fennmarad.

Ezt támasztja alá az is, hogy a kiugró értékeket produkáló, jelentős beruházások adatát (pl. 
fővárosi M3-as metró felújítás, Debreceni ipari park) figyelmen kívül hagyva az alrendszer 
adósságállománya csapán minimális ütemű, évi néhány milliárd forintos növekedést mutat. 

A keletkeztetett adósságok – nagyon kevés kivételtől eltekintve – fejlesztési célú
adósságügyletek. 



A helyi önkormányzatok adósságállományának 
alakulása 2002-2018. között

milliárd forint



A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény (Gst.)

Az önkormányzati adósságállomány újabb jelentős emelkedésének, a működési célú eladósodásnak a 
megakadályozására az Mötv.-be a gazdálkodási szabályok közé bekerült egy olyan előírás (111. § (4) 
bekezdés), ami szerint az önkormányzatok költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető. 

Az adósságkeletkeztetés kormányzati engedélyezésének bevezetése keretszabályait az Alaptörvény 34. 
cikk (5) bekezdése teremtette meg, és adott felhatalmazást a további szabályozás megalkotásához:
„Törvény a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a helyi önkormányzat törvényben meghatározott 
mértékű kölcsönfelvételét vagy más kötelezettségvállalását feltételhez, illetve a Kormány hozzájárulásához 
kötheti.”

2012. január 1-jén lépett hatályba a Gst., aminek értelmében az önkormányzatok alapvetően csak 
fejlesztési célú adósságot keletkeztethetnek, és azt is csak a Kormány előzetes jóváhagyását követően. 

Az önkormányzatoknak a tárgyévben megkötni tervezett ügyletekről az év elején, március 16-áig előzetes 
adatszolgáltatást is teljesíteniük kell. Ezen adatszolgáltatás alapján tervezhető a kérelmek év közbeni 
jóváhagyásának rendje.



A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény (Gst.)

A Kormány hozzájárulása csupán az alábbi esetekben nem szükséges: 
-az európai uniós fejlesztési és nem klasszikus fejlesztési (pl. humán erőforrás fejlesztése) célú
támogatás megelőlegezése esetén, amennyiben az előzetes adatszolgáltatás megtörtént,
-a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletnél (likvid hitel), 
-a reorganizációs hitelnél, ami az adósságrendezés alá került önkormányzatok vehetnek fel, 
-a törvényben írt értékhatár alatti ügylet esetében (a főváros és megyei jogú városok esetében 100 
millió forint, nemzetiségi önkormányzat esetében 20 millió forint, egyéb önkormányzat esetében 10 
millió forint az értékhatár), amennyiben az előzetes adatszolgáltatás megtörtént,
-a fentiekhez kapcsolódó, valamint jogszabályon alapuló kötelező kezesség- és garanciavállaláshoz.

A Kormány egy fejlesztési célú önkormányzati ügylethez akkor járulhat hozzá, ha 
-az adósságból eredő fizetési kötelezettség egyik évben sem haladja meg az önkormányzat saját 
bevételeinek 50%-át, tehát a visszafizetési kötelezettség teljesítése biztosítottnak látszik. 
-Továbbá az önkormányzat a helyi iparűzési adót, a magánszemélyek kommunális adóját, vagy a helyi 
adó törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket bevezette. 
-Valamint az ügylet törvényben foglalt feladat (kötelező vagy önként vállalt) ellátásához szükséges 
kapacitás létrehozását eredményezi és ennek működtetése is biztosított. 
-Végül pedig az ügylet az államháztartás adósság célkitűzésének teljesítését sem veszélyezteti.



A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény (Gst.)

Elutasítási indok lehet az is, ha 
-nem kötelező önkormányzati feladatról van szó, csupán önként vállaltról.
-2019. július 10-étől pedig az is, ha az önkormányzat 

= a fejlesztési célt adósságot keletkeztető ügylet megkötése nélkül is képes megvalósítani, vagy 
= ha a fejlesztés megvalósítása, a fejlesztés révén létrehozandó kapacitás jövőbeli ütemezése 

pénzügyileg nem kellően előkészített vagy nem kellően alátámasztott és emiatt központi 
költségvetési többletkiadást vagy önkormányzati költségvetési többletkiadást generálhat. 

Kivételes esetben működési célú ügyletek is keletkeztethetőek a Kormány engedélyével. Ilyen 
-a jogerős és végrehajtható bírósági határozatban, vagy fizetési meghagyásban foglalt fizetési 
kötelezettségének teljesítésére szolgáló ügylet, és 
-a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert, nem 
fejlesztési célú pályázata önrészének biztosítására szolgáló ügylet.

A megkötött adósságot keletkeztető ügyletekre és a kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
szerződésmódosításokhoz, valamint adósságmegújításhoz akkor szükséges a Kormány engedélyét 
kérni, ha az eredeti ügylet engedélykötelesnek minősül, és az új szerződés hosszabb futamidejű, 
megváltozik a célja, az abból adódó fizetési kötelezettség nő, vagy nagyobb az ügyletérték.



A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény (Gst.)

A Kormány „támogatás” illetve „elutasítás” mellett dönthet továbbá:
-a kérelemben szereplőnél kisebb, vagy a lehívás tekintetében másként ütemezett ügyletérték 
mellett is, vagy 
-az ügyletben foglalt fejlesztési célok egy részének támogatása mellett is.

Az adósságkeletkeztetés szabályozásának felülvizsgálata és szigorítása tovább folytatódott, ennek 
keretében 
-2013-ban engedélykötelessé vált az önkormányzati garancia- illetve kezességvállalás is, mivel 
felmerült annak veszélye, hogy a települések egy része adósságkeletkeztetését a gazdasági 
társaságaihoz helyezi ki, kezességet vállalva ezen adósságelem visszafizetésére.
-2014-ben az előzetes adatszolgáltatási kötelezettség köre került kiterjesztésre az ügyletek 
nagyobb részére, 
-2015-ben az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések önerejéhez felveendő hitel is 
engedélykötelessé vált, valamint 
-2015-től valamennyi, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és az ilyen 
gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság ügyletei is engedélyezés alá
kerültek (a kormányzati szektorba sorolt gazdasági társaságoknak már 2012-től szükségük van az 
államháztartásért felelős miniszter engedélyére az adósságkeletkeztetéshez),



A helyi önkormányzatok engedélyezett adósságot keletkeztető
ügyleteinek adatai 2015-2018. között

Év

Benyújtott kérelmek Engedélyezett adósság

Önkor-
mányzatok 

száma

Ügyletek 
száma

Ügyletek 
értéke

(mrd Ft)

Ügyletek 
átlagos 

futamideje
(év)

Önkor-
mányzatok 

száma

Ügyletek 
száma

Ügyletek 
értéke

(mrd Ft)

2015 99 117 175,0 8,2 96 109 168,2
2016 72 86 29,3 9,2 65 78 23,0
2017 80 114 37,1 10,1 72 104 31,1
2018 137 158 81,2 10,3 133 154 80,1



Az adósságot keletkeztető ügyletek 
engedélyezési gyakorlata

Az évente engedélyezett ügyletek száma – 2018  kivételével - nagyságrendileg száz körül mozgott, a 
kérelmező önkormányzatok éves száma pedig ez alatt maradt. 

Elutasításban évente körülbelül tíz ügylet részesült a jogszabályi feltételeknek való meg nem felelés miatt. 
Jellemző indoknak bizonyult, hogy 
-az ügylet új kapacitás megvalósulásának hiányában nem volt fejlesztési célúnak tekinthető, illetve 
-nem kötelező feladat ellátásához kapcsolódó fejlesztési célú ügylet volt. 

A 2015. év kiugró adatát a Főváros Önkormányzat 60,0 milliárd forint összegű, az M3-as szerelvény 
felújítására szánt fejlesztési hitele, valamint két ügyletet magában foglaló 62,6 és 31,3 milliárd forint 
értékű fejlesztési hitelkeret okozta. Ez utóbbiak az EIB-től felvett deviza alapú hitelek, melyek célja 
közlekedésfejlesztés, valamint környezetvédelmi, energiahatékonysági, szennyvíz- és 
hulladékgazdálkodási, város-rehabilitációs és az információs társadalomhoz köthető fejlesztések 
megvalósítása.

A 2018-ban engedélyezett ügyletek összege szintén meghaladja az átlagos nagyságot. E mögött Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 44,0 milliárd forint értékű fejlesztési célú hitele áll, amelyet a 
település a BMW autógyár debreceni beruházásához kapcsolódóan vesz fel, területszerzéshez, iparterület 
kialakításához, közművesítéshez, úthálózat építéséhez.



Az adósságot keletkeztető ügyletekről az önkormányzatok a IV. negyedévi mérlegjelentésben adatot 
szolgáltatnak. Ezek azonban eltérnek a kormányhatározatok alapján összesített számoktól, mivel 
-az engedélyezett és meg is kötött ügyletekből eredő lehívások csúszhatnak, továbbá
-a megkötött ügyletek összege lehet kisebb, futamideje rövidebb, kondíciói kedvezőbbek, mint az 
engedélyezett. 
-Az is előfordul, hogy a Kormány hozzájárulását bíró ügyletet végül mégsem kötik meg. 

Összességében elmondható, hogy a 2012. január 1-je óta érvényben lévő szabályozás felelős 
gazdálkodásra ösztönzi az önkormányzatokat. 

Az adósságot keletkeztető ügyletek 
engedélyezési gyakorlata



Az engedélyezett önkormányzati adósságot 
keletkeztető ügyletek célja

2015 2016 2017 2018
Fejlesztés 95 64 100 148
Működés 1 7 1 1
Adósságmegújítás 11 5 2 1
Szerződésmódosítás 2 2 1 4

Összesen 109 78 104 154

(db)



Modern Városok Program

A kormány 2015-ben nagyszabású városfejlesztési projektcsomagot indított el Modern Városok 
Program néven. A fejlesztésekről a 23 megyei jogú város polgármestereivel külön-külön megállapodás 
köttetett 2015 és 2017 között. Az egyes megállapodások főbb pontjai kormányhatározatokban jelentek 
meg. 

A program teljes költségvetése mintegy 3400 milliárd forint, az abban szereplő fejlesztések a tervek 
szerint 2022-ig befejeződnek.

A program fontos fókusza a gazdaságfejlesztés: gyakorlatilag valamennyi város érintett az 
iparfejlesztéssel, gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos intézkedésekben. Ezen kívül

- közintézmények, 
- közút és idegenforgalmi, valamint 
- sport és kulturális fejlesztéseket tartalmaznak alapvetően a megyei jogú városok programjai. 

Az elmúlt évek megyei jogú városokat érintő kormányzati döntései közül a program meghatározó
fejlesztési forrásokat biztosít az érintettek számára, városonként átlagosan kb. 150 milliárd Ft értékben 
valósulnak meg fejlesztések. 



Magyar Falu Program

2018-ban új támogatási program jelent meg, a Magyar Faluprogram. Annak célja az 5000 fő alatti 
kistelepülések, falvak felvirágoztatása. A Magyar Falu Program több elemből tevődik össze.

A Falusi Útalap évi 50 milliárd forintos forrásai a kistelepüléseket összekötő állami fenntartású utak 
felújítását szolgálja. 

A falusi családi otthonteremtési kedvezmény (falusi CSOK) a kistelepülések népességproblémáját 
igyekszik orvosolni vonzó kistelepülési lakóhelyek kialakításának támogatásával.

A helyi önkormányzati közszolgáltatások fejlesztését az önkormányzatok számára rendelkezésre álló
pályázati keret támogatja. Erre a célra 2019-ben 68 milliárd forint, 2020-ban pedig 40 milliárd forint 
előirányzat áll rendelkezésre, és várhatóan az azt követő években is folytatódik a program. 

Ennek keretében óvoda és óvoda udvar fejlesztésre, nemzeti és helyi identitástudat erősítésére, egyházi 
közösségi terek fejlesztésére, orvosi eszközökre és rendelőkre, temető fejlesztésére, közterület 
karbantartását szolgáló eszközfejlesztésre, valamint orvosi szolgálati lakásokra lehet pályázatot 
benyújtani. 

Új elem a bölcsőde fejlesztési támogatás is a 2019-2020. években. Erre mintegy 65 milliárd forint 
előirányzat szolgál fedezetül e két évben, nagyobb részt uniós forrásból. A szükséges férőhelyek 
fejlesztése azonban – ahogy  az MVP és MFP esetében – várhatóan még folytatódik. 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


