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3. A megye a területfejlesztés legfontosabb 
területi szintje 

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

Eddigi területfejlesztési gyakorlat jelentősen átalakul 

3. Központi területfejlesztési tervezési 

szakmai koordináció / támogatás / 

ellenőrzés 

Első lépés: megyei területfejlesztési koncepciók (MTFK) elkészítése 



Megyék feladata a koncepcionális tervezésben 

Kettős megyei feladat 
(1) az alulról és (2) felülről vezérlet tervezésben: 

 

1. A megyék saját koncepcióinak tervezése 

• Minden megye megtervezi a koncepcióját 

 

2. Megyei koncepcionális tervezés része az országosnak 

• Az Országos Területfejlesztési Koncepció (OFK) és az Országos 
Fejlesztéspolitikai Koncepciónak (OFK) lesznek megyei fejezetei 
is 

• Megye véleményezi az OTK/OFK-t 



A megyei területfejlesztési új tárgyköre 

KONCEPCIÓ 

PROGRAM 

Teljes tervezés: 

• társadalom, gazdaság, környezet egyaránt 

• bármely ágazat, ami a megyének fontos 

• nem csak a közszférának szól gazdasági szereplők, civil szervezetek 

egyházak stb. elképzelései is 

„teljes tervezés” 
a megye egészére 

számon kérhető 
„vállalás” 

Program = elfogadójának számon kérhető vállalása! 

• Tudni kell a pontos tárgykört – Jelenleg még előkészítés alatt a megyei 

szintre utalt fejlesztési témák köre.  

• Programozni csak ismert forrásra lehet – Jelenleg még előkészítés alatt 

az OP struktúra és költségleosztás 



társadalmasítás 

Partnerségi Szerződés tervezése 

Operatív Programok tervezése 

megyei területfejlesztési koncepciók 

Megyei programozás 

Országos és megyei tervezési folyamatok áttekintése 

2012 2013 

Szept. Nov. Jún. 

Nemzeti Fejlesztési Koncepció (OTK/OFK) 

Ápr. 

elfogadás 

helyzet-feltárás 
egyeztetésre kész 

célrendszer 
egyeztetésre kész 



Ágazati 

stratégiák 
EU 2020 

Kiemelt jelentőségű 

kormányzati 

tervdokumentumok 

(pl. Növekedési Terv) 

11 tematikus 

célkitűzés 

OTK/OFK 

Partnerségi 

Szerződés 

Operatív 

Programok 

Hazai fejlesztési 

programok 

EU, hazai és megyei tervek kapcsolatának áttekintése 

Megyei t. 

koncepciók 

Megyei t. 

programok 



Tervezés módszertani ajánlások 

• ÁLTALÁNOS ELVÁRÁS: 

• A koncepció tervezése és társadalmi egyeztetése feleljen meg a jogszabályi 

előírásoknak => Területi tervek tartalmai és egyeztetési követelményei 

(218/2009-es Kormányrendelet) 

• KIEGÉSZÍTŐ MÓDSZERTANI ELVÁRÁS: 

• Legyen valódi területi tervezés: 

• Helyzetelemzés elemezze a térszerkezetet (térképi alapon) 

• Stratégia tartalmazzon térszerkezeti stratégiát (térképi alapon) 

• Területi célok (területegységekre, településekre, ne csak ágazatokra) 

• Térhasználati elvek => kapcsolt a területrendezési tervezés felé 

• Legyenek bevonva a fejlesztés szereplői 

• Közszféra mellett, gazdasági és civil szereplők 

• Megkerülhetetlen szereplők a megyei jogú és egyéb VÁROSOK 



• Megyei és városi közgyűlések 

• Megyei Konzultációs Fórum 

• Megyejárás (önkormányzati, civil, gazdasági 
szereplők fóruma) 

• Szakmai műhelymunka 

• Nemzetközi konferencia 

 

Baranya Megye tervezési munka társadalmasítása 



Erősségek  
•  Pécs agglomeráció, regionális központi 

jellege  
•  Kiemelkedő oktatási, kulturális intézmény 

rendszer, szakoktatói gárda  
•  A környezeti, kulturális és egészségipari 

feltételek kedveznek új gazdasági 
vállalkozások megtelepedésének  

•  Gazdag turisztikai adottságok (világörökség, 
gyógy-, kulturális- és borturizmus)  

•  Növekedésre illetve fejlődésre alkalmas 
turisztikai magterületek jelenléte  

•  Soknemzetiségű, viszonylag jó idegen-nyelv 
tudással rendelkező népesség  

•  Potenciálisan hasznosítható geopolitikai 
helyzet (mediterrán, balkáni térségekhez 
való közeli elhelyezkedés)  

•  Védett területek nagyarányú jelenléte 
(Duna-Dráva Nemzeti park területei, vizes 
élőhelyek)  

•  Fejlett mezőgazdasági térségek, magas 
termésátlagok  

  

Gyengeségek  

• Aprófalvak magas száma, belső-külső 
perifériák  

•  Leszakadó területek, szegregációs 
folyamatok  

•  Gyenge és tőkehiányos gazdaság  
•  Alacsony ipari termelés, országos átlag alatti 

K-F ráfordítás  
•  Az oktatás területén mutatkozó területi 

egyenlőtlenségek, a minőségi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint a 
szolgáltatások biztosításához szükséges 
infrastruktúra terén  

•  A középfokú oktatás, szakképzés gyenge 
gyakorlat-piac orientáltsága  

•  Gazdaságtalan és pazarló alapfokú oktatási 
rendszer  

•  A déli illetve a K-Ny-i irányú közlekedési 
folyósok hiánya (megye zártsága)  

•  Komplex turisztikai termékek hiánya, egyedi 
nemzetközi vonzerővel bíró attrakciók, 
alacsony szolgáltatási színvonala  

•  Nagyszámú és kihasználatlan kulturális 
intézményrendszer  

•  Jelentős számú hátrányos helyzetű 
népességcsoportok  

•  Szennyvíztisztítás hiánya a megye jelentős 
részén  

•  Bányászat megszűnését követően elmaradt 
az ipari  

  
 



Lehetőségek 
•  Pécs fejlesztési pólus  
•  Horvátország EU-s csatlakozásában rejlő lehetőségek  
•  Pécs-Pogány regionális repülőtér kihasználása  
•  A D-i és K-Ny-i kapcsolatok hiányának oldása  
•  Megyei komplex és hálózatos kerékpárút fejlesztés  
•  Versenyképes kutatási eredmények előállítására képes 

tudásbázis  
•  Ásványi nyersanyagvagyon hasznosítása  
•  Megújuló energiák hasznosításának lehetősége  
•  Feldolgozó kapacitás javítása  
•  Munkaerő mobilizálhatósága  
•  Szakképzési rendszer javítása  
•  Pécs EKF 2010 program kapcsán kiépült infrastruktúra 

kihasználhatóságának növelése  
•  Épített kulturális örökség elemeinek hasznosítása 

további értékek bevonása a világörökség helyszínek 
közzé  

•  A helyi szociális gazdaság valamint a civil és a helyi 
közösségek szerepvállalásának erősödése elősegíti a 
hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációját  

•  A helyi természeti, környezeti, gazdasági erőforrásokon 
alapuló komplex önfenntartó fejlesztési programok 
megvalósítása  

  

 

Veszélyek 
•  A centrumoktól távoli kistelepülések 

elnéptelenedése, a megyén belüli fejlettségbeli 
különbségek fokozódása  

•  A megye gazdasági teljesítő képessége tovább 
romlik  

•  A külföldi vendégforgalom nemzetközi léptékben 
folyamatosan koncentrálódik, mely elkerüli a 
megyét  

•  A kulturális intézmények finanszírozása jelentősen 
csökken  

•  Külső és belső folyamatok hatására a szegénységi 
küszöb alatt élők arányának növekedése  

•  A települési infrastruktúra kiépítése forráshiány 
miatt lassul  

•  A közösségi közlekedés részarányának 
visszaszorulása  

•  A megye közlekedési zártsága nem oldódik  
•  Bányászati tevékenységgel kapcsolatos  kockázatok  
•  Az általános képzés felértékelődése és a szakképzés

  
• A Leértékelődése következtében állandósul a 

szakember hiány  
  
 

 



Köszönöm a figyelmet 


