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• Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció 2005 októberében meghatározta 
a fejlesztéspolitika alapelveiként:

• a) a fenntartható fejlődést, amely során olyan gazdasági fejlődést valósít 
meg, amely a társadalmi jólétet úgy biztosítja, hogy eközben a jövő 
generációk lehetőségeit nem szűkíti a ma élőkéhez képest; 

• b) az átláthatóság elvét, hogy a fejlesztéspolitika valamennyi folyamata 
nyilvános és átlátható legyen; 

• c) a partnerség elvét, hogy a fejlesztéspolitika valamennyi szakaszában 
együttműködés legyen a társadalom, a gazdaság és a tudomány szereplői 
között a nemzeti közmegegyezés kialakítása érdekében; 



• d) a szubszidiaritás elvét, hogy a fejlesztéspolitikai döntések mindig a 
legalkalmasabb szinten szülessenek meg, biztosítva a helyi, a térségi, a 
nemzeti és a közösségi szintek közötti leghatékonyabb munkamegosztást; 

• e) a mérhetőség elvét, hogy a fejlesztéspolitikai beavatkozások hatása 
követhető és számon kérhető legyen; 

• f) a programozás, integrálás elvét, hogy a tervezés során a 
fejlesztéspolitika építsen a programok kölcsönhatásaira a lehető 
legnagyobb társadalmi haszon biztosítása érdekében; 

• g) valamint a decentralizáció elvét, hogy a fejlesztéspolitika sok 
szereplőssé válása segítse elő az érdekek feltárását és érvényesítését, 
valamint a gyors döntéshozatalt, illetve a regionalizmus elvét, hogy a régiók 
a fejlesztéspolitika meghatározó szereplőivé váljanak.



• A területfejlesztés és tudományos bázisa: Kinek hiányzik?

• Nekem, nekünk és mindenkiknek /?/, de mi az, ami hiányzik; 

• Az igény a valóság; a tények és a folyamatok egyre mélyebb 
feltárására, a történésekben rejlő összefüggések felismerésére 

• Az elemzések a döntések alapos előkészítése, azok előzetes és 
utólagos hatásai érdekében

• A felelősségvállalás a történésekért 

• A demokratikus társadalmi cselekvések tere, ezáltal a kontrol és a 
korrekció képessége, lehetősége, a nyilvánosság

• Az önkormányzatiság kiteljesedése, anyagi feltételrendszere, a 
cselekvőképes erők felszabadítása, az „egymásra nézés”, a harmónia 
szabadsága.



• A politika, így a hatalom mindent átszövő kényelmén túl;

• A meghatározó nagyrendszerek elfogadása, azok ütközeteiből 
felszabaduló energiák lekötése, a fejlődés mozgatórugóinak feltárása 

• A „területiség” történeti kategóriája sajátos összefüggéseinek 
ismerete 

• Az a tudás, ami a „település” emberi-társadalmi közösségeinek 
szeretetén, becsülésén alapszik, azon, ami a környezetet formáló 
képességek kiteljesítését, ma egyre inkább védelmét jelenti. 



• Javaslat:Javaslat:Javaslat:Javaslat:

• A fejlesztésA fejlesztésA fejlesztésA fejlesztés---- és gazdaságpolitika központi kormányzati koordinációjának, és gazdaságpolitika központi kormányzati koordinációjának, és gazdaságpolitika központi kormányzati koordinációjának, és gazdaságpolitika központi kormányzati koordinációjának, 

irányításának megerősítéseirányításának megerősítéseirányításának megerősítéseirányításának megerősítése

• Egy egyszerű, érthető stratégia elfogadása Egy egyszerű, érthető stratégia elfogadása Egy egyszerű, érthető stratégia elfogadása Egy egyszerű, érthető stratégia elfogadása 

• A részvételi demokrácia megerősítése, az átláthatóság érvényesítése  A részvételi demokrácia megerősítése, az átláthatóság érvényesítése  A részvételi demokrácia megerősítése, az átláthatóság érvényesítése  A részvételi demokrácia megerősítése, az átláthatóság érvényesítése  

• A fejlesztési intézményrendszer kiegészítése, központi és decentralizált A fejlesztési intézményrendszer kiegészítése, központi és decentralizált A fejlesztési intézményrendszer kiegészítése, központi és decentralizált A fejlesztési intézményrendszer kiegészítése, központi és decentralizált 

elemeinek kiépítése, együttműködés biztosításaelemeinek kiépítése, együttműködés biztosításaelemeinek kiépítése, együttműködés biztosításaelemeinek kiépítése, együttműködés biztosítása

• A fejlesztéspolitika ágazati és területi/települési programjainak jobb A fejlesztéspolitika ágazati és területi/települési programjainak jobb A fejlesztéspolitika ágazati és területi/települési programjainak jobb A fejlesztéspolitika ágazati és területi/települési programjainak jobb 

koordinálásakoordinálásakoordinálásakoordinálása



• Fentiek érdekében a jogi és pénzügyi rendszer modernizálása, Fentiek érdekében a jogi és pénzügyi rendszer modernizálása, Fentiek érdekében a jogi és pénzügyi rendszer modernizálása, Fentiek érdekében a jogi és pénzügyi rendszer modernizálása, 

összehangolása az európai rendszerekkelösszehangolása az európai rendszerekkelösszehangolása az európai rendszerekkelösszehangolása az európai rendszerekkel

• A végrehajtás megosztott eszközeinek meghatározása, összehangolásaA végrehajtás megosztott eszközeinek meghatározása, összehangolásaA végrehajtás megosztott eszközeinek meghatározása, összehangolásaA végrehajtás megosztott eszközeinek meghatározása, összehangolása

• Átláthatóság, ellenőrzés, társadalmi kontroll módszertanának erősítése, Átláthatóság, ellenőrzés, társadalmi kontroll módszertanának erősítése, Átláthatóság, ellenőrzés, társadalmi kontroll módszertanának erősítése, Átláthatóság, ellenőrzés, társadalmi kontroll módszertanának erősítése, 

elfogadása és elfogadtatásaelfogadása és elfogadtatásaelfogadása és elfogadtatásaelfogadása és elfogadtatása

• Folyamatos elemzések, monitorizálásFolyamatos elemzések, monitorizálásFolyamatos elemzések, monitorizálásFolyamatos elemzések, monitorizálás

• A kommunikáció nyílt rendszerének felerősítéseA kommunikáció nyílt rendszerének felerősítéseA kommunikáció nyílt rendszerének felerősítéseA kommunikáció nyílt rendszerének felerősítése



Concept for Concept for Concept for Concept for an enhanced,an enhanced,an enhanced,an enhanced, participativeparticipativeparticipativeparticipative
European developmentEuropean developmentEuropean developmentEuropean development----oriented governanceoriented governanceoriented governanceoriented governance
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A II. NFT STRATÉGIÁJA
A KLASZTEREK ARÁNYAINAK TÁVLATI ÁTALAKULÁSA

K+F (kreatív) KLASZTER
fejlődésének támogatása

INFORMATIKAI KLASZTER
(ITC - Információs és 
Kommunikációs Technológia)

TUDÁS-KLASZTER
(oktatás, kultúra)

EGÉSZSÉG-KLASZTER

KÖRNYEZETVÉDELMI KLASZTER

KÖZLEKEDÉS-KLASZTER
SZÁLLÍTÁS

K+F (kreatív) KLASZTER
fejlődésének támogatása

INFORMATIKAI KLASZTER
(ITC - Információs és Kommunikációs Technológia)

TUDÁS-KLASZTER
(oktatás, kultúra)

EGÉSZSÉG-KLASZTER

KÖRNYEZETVÉDELMI KLASZTER

KÖZLEKEDÉS-KLASZTER
SZÁLLÍTÁS



• KÖSZÖNÖM
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