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1. Bevezetés 

Jelen Útmutató célja, hogy szakmai támogatást adjon a megyei jogú városok (MJV) számára 

ahhoz, hogy eredményesen készíthessék el a 2014 – 2020 időszakra érvényes Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájukat (ITS). Az Útmutató tehát speciálisan a megyei jogú 

városok felkészülését segíti, kiegészítve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az ezen 

települési kör számára megjelentetett pályázati felhíváshoz kapcsolódó „Módszertani segédlet 

az Integrált Városfejlesztési Stratégia, fenntartható városfejlesztési programok című pályázati 

felhívás keretében történő felülvizsgálatához” című anyagot. 

 

Fő vonalaiban eredményesnek tekinthető a stratégia, ha:  

 hozzájárul ahhoz, hogy a település összességében a lehető legnagyobb mértékben 

használja ki fejlődési potenciálját a 2014 – 2020 időszakban,  

 olyan módon kerül kialakításra, hogy azt a lehető legnagyobb mértékben tudják 

támogatni az EU kohéziós politikájához rendelt források, így a város optimálisan tudja 

kihasználni az EU 2014 – 2020 közötti időszakának fejlesztési lehetőségeit 

 a stratégiába foglalt tevékenységek (projektek) jelentős része megvalósul a 2014. évet 

követő időszakban, 

 az ITS a város különböző szereplői közti kommunikáció eszközévé válik, s így céljai 

és projektjei széles körű támogatást élveznek a város társadalmi és gazdasági 

szereplőinek körében. 

 

Sajátossága a jelenlegi helyzetnek, hogy az aktualizált, illetve megújítandó városfejlesztési 

stratégiákat a tervezést jelentősen befolyásoló jogszabályi és finanszírozási környezet 

alakulásával párhuzamosan kell elkészíteni.  

 

Jelen Útmutató a fenti eredményességi kritériumokhoz illeszkedve az alábbi fő kérdésekre 

összpontosít:  

 a korábbi stratégia megvalósításának tapasztalatai és a megváltozott társadalmi és 

gazdasági környezet indokolta változások 

 a szakpolitikai környezet és a szabályozás változásai, különös tekintettel az EU 

kohéziós politika alakulására, valamint a 314/2012 (IX.8) Korm. rendeletre (a 

Kormány 314/2012. (XI. 8.) rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről).  

 a szabályozást és a finanszírozási környezetet érintő bizonytalanságok kezelése a 

tervezés során  

 a stratégia érintettjeinek bevonása, partnerség szervezése. 

 

Ez az útmutató nem tekinthető a jelenleg is érvényes Városfejlesztési Kézikönyvet 

helyettesítő új dokumentumnak (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, 

Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság, Városfejlesztési Kézikönyv - 

második, javított kiadás, 2009. január 28.), sem a Kézikönyv új változatának. A Kézikönyv 

szakpolitikai iránymutatásainak jelentős része továbbra is érvényes, azokat – igazodva a 
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megváltozott feltétekhez – jelen Útmutató kiegészíti: ilyenek például az Európai Unió 

jelentősen megváltozott, kibővült várospolitikai iránymutatásai. Esetenként ez a dokumentum  

olyan speciális, a 2014-2020 évi programozás sajátosságaihoz illeszkedő javaslatokat is 

megfogalmaz, melyek helyettesíthetik a Kézikönyv egyes ajánlásait: ilyen ajánlások 

vonatkoznak pl. az ITS célrendszerére. Értelemszerűen módosult a Kézikönyv szerinti 

önértékelési szempontok tartalma is. A Kézikönyv azon elemei, melyek az EU strukturális 

politikájának 2007-2013 időszakában érvényes szabályozására utalnak, érvényüket vesztik az 

új időszakban. A Kézikönyv szövegének jelentős része – mint pl. az Antiszegregációs Terv 

követelményrendszere, az akcióterületek kijelölésével kapcsolatos követelmények vagy a 

városfejlesztő társaság pontos szerepköre – jellegében érvényes javaslatokat tartalmaz, ám 

ezek pontosítására részben az EU szabályozásának véglegesítésével, részben a hazai tervek, 

programok és eljárások kidolgozásával párhuzamosan a későbbiekben kerülhet sor.  

 

Fontos annak figyelembe vétele is, hogy a Kézikönyv elkészültét követően az IVS – Integrált 

Településfejlesztési Stratégia (ITS) néven – integrálódott a településtervezési tervek körébe, a 

314/2012 (XI. 8) Korm. rendelet szerint.  

 

A Kézkönyv teljes megújítására akkor nyílhat lehetőség, mikor elfogadásra kerül egyrészt az 

Európai Unió kohéziós politikáját szabályozó jogszabálycsomag, másrészt kialakulnak az 

ezekhez illeszkedő tervek, programok és azok végrehajtásának hazai rendszere. Emiatt jelen 

Útmutató kevéssé lesz alkalmas arra, hogy az ITS teljes tervezési folyamatára kiterjedő 

gyakorlati tanácsokkal szolgáljon, ehhez további, a nemzeti szintű tervezési folyamathoz 

illeszkedő iránymutatásra is szükség lesz. Ez a dokumentum a tervezés időzítéséhez és a 

rendelkezésre álló információkhoz igazodva a megyei jogú városok tervezési folyamatának 

stratégiai elemeire koncentrál, így segítséget kíván nyújtani az IVS felülvizsgálatához, 

elsődlegesen a város fejlesztési céljainak kitűzése, valamint az érdemi és széles körű partneri 

együttműködés kialakítása területén. Ezen elemek a Kézikönyv 4. fejezetében jelennek meg 

elsősorban (4. Integrált Városfejlesztési Stratégia). 

 

Viszonylag kevés szó esik ebben az anyagban a magánszektor bevonásának módjairól, 

lehetőségeiről. Ennek oka pusztán az Útmutató eltérő fókusza, nem az, hogy e szempont 

háttérbe szorulna az elkövetkező időszakban. A magánfejlesztők bevonása tekintetében az 

ITS célja a továbbiakban is elsődlegesen az, hogy olyan kereteket határozzon meg, amelyek 

segítik a köz- és magánszféra közötti partnerség kialakulását, elsődlegesen azzal, hogy 

kiszámíthatóvá és átláthatóvá teszik a befektetők számára (nagyobb fejlesztők, beruházók, 

helyi KKV szektor szereplői) a közszféra beruházásait, azok várható ütemezését és hatását, 

lehetőséget kínálva saját beruházásaik kockázatainak csökkentéséhez. Lehetségessé válhat 

természetesen a magánérdekű fejlesztések pályázatos jellegű támogatása is, és az ITS 

céljaihoz való illeszkedésük akár előnyt is jelenthet a későbbiekben kialakításra kerülő 

támogatási rendszerben.  

 

Jelen Útmutató önmagában már a fentiek értelmében sem tartalmazhat kötelezően és 

kizárólagosan alkalmazandó tartalmi elemeket vagy eljárásokat, és – legalábbis jelenleg - a 

fejlesztési források megszerezhetőségének sem feltétele a benne foglalt ajánlások 

alkalmazása. Célunk ezzel együtt az, hogy az útmutató használatával hozzásegítsük a megyei 

jogú városokat ahhoz, hogy minél több fejlesztési elképzelésüket megvalósíthassák, s hogy 

ezt minél inkább tervezett és kiszámítható módon tudják megtenni a 2014 – 2020 

programozási időszakban. 
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2. A városfejlesztési stratégia megváltozott szakpolitikai 

környezete  

 

2.1. Az EU várospolitikájának fő elemei  

 

Az Európai Unió 2020-ig érvényes átfogó stratégiájának (Európa 2020) végrehajtásában 

kiemelt szerepet kap az európai városok fejlesztése (http://ec.europa.eu/europe2020). A 

stratégia Európa intelligens („smart”), fenntartható („sustainable”) és befogadó („inclusive”) 

növekedésének céljaira összpontosít, és ezen célokhoz az Európai Unió egészére 

vonatkoztatva konkrét célértékeket is társít, az alábbiak szerint:  

 Foglalkoztatás:  

o biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje 

a 75%-ot. 

 Kutatás, fejlesztés:  

o az Európai Unió GDP-jének 3%-át a kutatásba és a fejlesztésbe kell fektetni. 

 Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás: 

o az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-

es szinthez képest  

o a megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni. 

o az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani. 

 Oktatás: 

o a korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni. 

o el kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezzen. 

 Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen: 

o legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik szegénységben és 

társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a 

kirekesztődés reális veszélyt jelent. 

 

A fenti, az EU egészére vonatkozó célokhoz való hozzájárulás a tagállamok feladata. Ehhez 

kapcsolódóan a Nemzeti Reform Program (NRP) tartalmazza a hazai célkitűzéseket: 

http://www.kormany.hu/download/e/cb/d0000/Nemzeti%20Reform%20Program%202013.pdf 

 

Az EU a stratégia céljainak szolgálatába állította a kohéziós politika eszközrendszerét. A 2014 

– 2020 évi kohéziós politika megvalósítását szolgáló ún. közös rendelkezéseket tartalmazó 

rendelet tervezet („Common Provisions Regulation”, CPR) határozza meg azt a 11 ún. 

tematikus célkitűzést, melyek támogatásával a kohéziós politika hozzájárul az EU2020 

stratégia céljaihoz (lásd rendelettervezet, I. fejezet, a KSK-alapok és a közös stratégiai keret 

tematikus célkitűzései, 9. cikk Tematikus célkitűzések, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm#1).  

 

http://ec.europa.eu/europe2020
http://www.kormany.hu/download/e/cb/d0000/Nemzeti%20Reform%20Program%202013.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm#1
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A stratégia végrehajtásában kiemelt szerepet kapnak az európai városok. A stratégia városi 

dimenzióját többek között az  EU Bizottság által 2011. novemberében publikált Hetedik  

Előrehaladási Jelentése mutatja be  - The urban and regional dimension of Europe 2020, 

Seventh progress report on economic, social and territorial cohesion 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim7/interim7_en.pdf

érvelve amellett, hogy a különböző helyi szükségletek és lehetőségek támasztotta igényekre 

az integrált megközelítésmód segítségével adható hely-specifikus, így eredményes válasz.  

 

Az EU Területi Agendája is megerősíti a városok szerepét (Az Európai Unió Területi 

Agendája 2020, egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé 

- a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én, Gödöllőn 

tartott informális ülésén született megállapodás). A megállapodás integrált és többszintű 

megközelítés alkalmazását javasolja a városfejlesztési és városrehabilitációs politikákban és 

amellett érvel, hogy „a fenntartható európai városokról szóló Lipcsei Chartában, valamint a 

városfejlesztéssel kapcsolatos marseille-i és toledói nyilatkozatban a városfejlesztésért felelős 

miniszterek által meghatározott célkitűzéseket és aggályokat a területi politikák 

megalkotásakor valamennyi szinten figyelembe kell venni.” Támogatja azokat az 

erőfeszítéseket, amelyek arra irányulnak, hogy „a városok az intelligens, fenntartható és 

befogadó fejlődés motorjaivá váljanak, és vonzóak legyenek az élhető lakhelyet és munkát 

keresők, valamint a turisták és a befektetők számára is.” Kijelenti, hogy „a városoknak adott 

esetben a közigazgatási határaikon kívülre is figyelniük kell, a funkcionális régiójukat tartva 

szem előtt, melybe a városkörnyéki területek is beletartoznak.” Érvel az ágazati szakpolitikák 

területi koordinációja mellett, mely „valamennyi területi szinten” érvényesítendő, illetve 

bátorítja a városokat arra, hogy „szükség szerint a területükön végzett valamennyi 

beavatkozás hatékonyságának növelése érdekében készítsenek és fogadjanak el integrált 

stratégiákat és területi terveket.” 

 

A városfejlesztésért felelős miniszterek informális találkozóin született nyilatkozatok közül az 

alábbiak befolyásolják érdemben a hazai városfejlesztési stratégiák tartalmi és módszertani 

elemeit:  

 

 A miniszteri szinten elfogadott Marseille-i Nyilatkozat, mely többek között alapjául 

szolgál a Fenntartható Városok Európai Referenciakeretének (Reference Framework 

for Sustainable Cities - a toolkit for integrated approach, http://www.rfsc-

community.eu/). Az RFSC szakmai segítséget nyújthat a városi stratégiák gazdasági 

társadalmi, környezeti  és végrehajtási szempontokat integráló tervezéséhez, európai 

összehasonlításra is lehetőséget adva.  

 A miniszteri szinten elfogadott Toledói Nyilatkozat 

(http://www.eukn.org/Hungary/hu), illetve annak melléklete „Az integrált 

városfejlesztés értelmezéséről és annak stratégiai lehetőségeiről az intelligens, 

fenntartható és befogadó városfejlesztésért Európában”. 

 

 A magyar EU elnökség alatt főigazgatói szinten elfogadott Budapesti Nyilatkozat  

(http://www.nth.gov.hu/files/download_files/320/BudapestiNyilatkozat_HU.pdf), 

amely az európai városok demográfiai és klímaváltozási kihívásaival kapcsolatos 

feladatokat határozza meg. 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim7/interim7_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim7/interim7_en.pdf
http://www.rfsc-community.eu/
http://www.rfsc-community.eu/
http://www.eukn.org/Hungary/hu
http://www.nth.gov.hu/files/download_files/320/BudapestiNyilatkozat_HU.pdf
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A 2011. évi magyar uniós elnökség városfejlesztési prioritásai az alábbi témák mentén 

kerültek meghatározásra:  

 

o Az európai városok klímaváltozással kapcsolatos feladatai és lehetőségei, mely 

kapcsán gyakorlati Kézikönyv került kiadásra a városok számára 

(http://www.terport.hu/europai-unio/kezikonyvek/klimabarat-varosok-kezikonyv-az-

europai-varosok-klimavaltozassal-kapcsolato) 

 

o A demográfiai változások városokra gyakorolt hatásai, mely témát elemző anyagban 

vizsgáltunk: 
http://www.eukn.org/Hungary/hu_hu/Dossziék/A_magyar_EU_elnökség_városfejlesztési_er
edményei/Demográfia 

 

Az EU  2014-2020 közötti kohéziós politikájában a városfejlesztés támogatható céljait és 

eszközeit: 

 általánosságban a kohéziós politikához kapcsolódó közös, illetve általános 

rendelkezések megállapításáról szóló rendelet határozza meg  

(http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm#1), 
és 
 elsődlegesen az Európai Regionális Fejlesztési Alap (rendelettervezet 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/pro

posals/regulation/erdf/erdf_proposal_hu.pdf)  

o valamint kiegészítő jelleggel az Európai Szociális Alap (rendelettervezet 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/prop

osals/regulation/esf/esf_proposal_hu.pdf) 

támogatja.  

 

A rendelet tervezetek mindegyike meghatározza azon ún. beruházási prioritások körét, 

melyek támogatása az adott alapból lehetséges. A beruházási prioritások a kohéziós politika 

11 tematikus céljához vannak hozzárendelve.  

 

Ennek megfelelően az ERFA rendelet 7. cikk (Fenntartható városfejlesztés) értelmében „az 

ERFA az operatív programok keretén belül támogathatja a fenntartható városfejlesztést olyan 

stratégiák révén, amelyek integrált intézkedéseket határoznak meg a városok urbanizált 

övezeteit érintő gazdasági, környezetvédelmi, éghajlati és társadalmi kihívások kezelésére.” 

 

Az ERFA beruházási prioritásainak mindegyike megvalósítható városi környezetben, a 

rendelet ugyanakkor kifejezett beruházási prioritásokat határoz meg a városi problémák és 

lehetőségek kezelésre. Ezeket a 4.1.4. fejezet mutatja be. 

 

A javasolt ESZA rendelet bevezetője szerint „A regionális és helyi érdekeltek mobilizációja 

előfeltétele az Európa 2020 stratégia és az abban foglalt kiemelt célok megvalósításának. A 

regionális és helyi hatóságok, városok, szociális partnerek és nem kormányzati szervezetek 

programokban történő aktívabb részvétele érdekében területi paktumok, a foglalkoztatást és a 

társadalmi befogadást segítő helyi kezdeményezések, a közösségek szintjén irányított helyi 

http://www.terport.hu/europai-unio/kezikonyvek/klimabarat-varosok-kezikonyv-az-europai-varosok-klimavaltozassal-kapcsolato
http://www.terport.hu/europai-unio/kezikonyvek/klimabarat-varosok-kezikonyv-az-europai-varosok-klimavaltozassal-kapcsolato
http://www.eukn.org/Hungary/hu_hu/Dossziék/A_magyar_EU_elnökség_városfejlesztési_eredményei/Demográfia
http://www.eukn.org/Hungary/hu_hu/Dossziék/A_magyar_EU_elnökség_városfejlesztési_eredményei/Demográfia
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm#1
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/erdf/erdf_proposal_hu.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/erdf/erdf_proposal_hu.pdf
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fejlesztési stratégiák és fenntartható városfejlesztési stratégiák is alkalmazhatók és 

támogathatók.” 

 

A rendelet tervezet 3. cikke sorolja fel az ESZA által támogatott beruházási prioritásokat, 

melyek mindegyike részét képezheti integrált városfejlesztési stratégiáknak, illetve 

programoknak, projekteknek.  

 

A közös rendelkezéseket tartalmazó rendelet tervezete a városfejlesztés integrált 

megvalósítását jelentősen segítő eszközökről rendelkezik: 

 

Az Integrált Területi Beruházás (ITB, angolul rövidítve ITI), melyet a közös előírásokat 

tartalmazó rendelet tervezetének 99. cikke szabályoz (megj.: az egyes cikkek számozása a 

tárgyalások fényében a végleges szövegben változik!) Az ITB alkalmazása alapvetően 

segítheti az integrált városfejlesztés megvalósulását, ugyanis a lényege, hogy különböző 

operatív programok (OP-k) különböző prioritásaihoz illeszkedő – akár jelentősebb méretű és 

egymással összefüggő - projektjeit foglalja magába, azok megvalósítását koordinálja. Ezzel az 

ITB lehetőséget ad arra, hogy pl. az ITS által azonosított projektek megvalósításáról előzetes 

egyeztetést lehessen lefolytatni az OP-k irányító hatóságaival, majd azok egyetértésével ezen 

projekteket be lehessen építeni az OP megfelelő prioritásai által finanszírozandó projektek 

közé. Ennek eredményeként a település biztosan számíthat rá, hogy az ITB-be foglalt 

projektjeit az IH finanszírozni fogja, azok megvalósulnak, így a város fejlesztéseit 

összehangolhatja, ütemezheti. Az ITB keretében megvalósított projektek összehangolását 

részben helyi szinten kell végezni, így várhatóan az ITB megvalósítása projekt-menedzsment 

jellegű kapacitásokat igényel majd a MJV-k szervezetében. Ennek biztosításához a működő 

városfejlesztési társaságok jó alapot szolgáltathatnak.  

 

A Közösségvezérelt Helyi Kezdeményezések (KHK), melyeket a közös előírásokat 

tartalmazó rendelet tervezetének 28- 31. cikkei szabályoznak. A KHK alkalmazható eszköze 

az integrált városfejlesztésnek, lényege, hogy az érintett helyi közösség által elkészített 

fejlesztési stratégiát – annak külső, az Irányító Hatóság(ok) általi elfogadását követően – nagy 

részben önmaga hajtja végre az érintettekből felépülő projekt-menedzsment szervezet révén. 

Fontos eleme a szabályozásnak, hogy a KHK helyi döntéshozó testületében sem a közösségi 

szféra (önkormányzati, állami, non-profit) nem bírhat 49%-nál nagyobb döntési joggal, sem 

pedig egyéb érdekcsoport (pl. vállalkozói csoport, lakossági csoport), ezzel is segítve a 

konszenzusra épülő döntéshozatalt.  

 

Az ITS elkészítése során a KHK olyan fejlesztések lebonyolításának eszközeként jöhet 

számításba, ahol jelentős értéke lehet annak, ha a területi jellegű stratégiai célok mentén a 

helyi közösség (melynek tagjai lehetnek az önkormányzat képviselői is) választhatja ki a 

konkrét, praktikusan kisebb méretű – és nem az önkormányzatok, hanem a magánszféra       

(pl. társasházak) vagy civil szervezetek által kezdeményezett - fejlesztési projekteket, és 

emellett helyben, az ehhez szükséges projekt-adminisztrációs menedzsment-kapacitások is 

rendelkezésre állnak. A KHK például a szociális városrehabilitációs jellegű projektek 

végrehajtási eszközéül szolgálhat, ahol a lakossági, vállalkozói, közösségi csoportok egyaránt 

szerves részesei lehetnek a tervezésnek és a megvalósításnak.  
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Mind az ITB-ről, mind a KHK-ről részletesebb, közérthető leírás érhető el az EU honlapján, 

az alábbi címeken:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_hu.pdf, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_hu.pdf 

 

2.2. A hazai fejlesztéspolitika fő elemei  

 

2.2.1. Jogszabályi háttér 

Jelentős közelmúltbeli változásként értékelhető, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiák 

(IVS, illetve a hivatkozott kormányrendelet szerinti szóhasználattal ITS) elfogadása óta a 

Kormány jogszabályba foglalta a középtávú településfejlesztési stratégiák tartalmi és egyes 

eljárási jellegű követelményeit („A Kormány 314/2012. (XI. 8.) rendelete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről”).  

 

A rendelet összefüggő, három elemből álló dokumentum-rendszert hoz létre: 

 Megalapozó vizsgálat 

o helyzetfelmérés 

o helyzetelemzés 

o helyzetértékelés 

 Településfejlesztési Koncepció 

 Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 

 

Jelen útmutató az ITS elkészítéséhez kíván segítséget nyújtani, kifejezetten a megyei jogú 

városok számára.  

 

Bár nem része az ITS-nek, a település jövőképe, illetve a stratégia beavatkozásai 

szempontjából legfontosabb helyzetértékelő munkarészek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 

tényleges ITS tervezése megkezdődhessen.  

 

Az ITS tartalmi elemeinek tekintetében a jogszabály kötelezővé teszi a rendelet 2. számú 

melléklete szerinti tartalom megjelenítését, azaz annak alkalmazása teljes körben kötelező. 

Jelen útmutató javaslatai az ITS jogszabály szerinti - annak mellékletében közreadott - 

tartalmához illeszkednek, azok értelmezésére és alkalmazási módjára vonatkoznak a 

finanszírozási környezethez való illesztéssel. 

 

A megalapozó vizsgálat közös hátterét képezi mind a hosszú távú koncepciónak, mind a 

középtávú, operatív jellegű („megvalósítás orientált”) ITS-nek. Ebből adódóan javasolt, hogy 

az ITS elkészítésekor a vizsgálati munkarész aktualizálása során a város társadalmi és 

gazdasági folyamataiban bekövetkezett változásokra érdemes koncentrálni, hangsúlyosan 

azon területek elemzésére, értékelésére, melyek összefüggésben lehetnek a hazai, illetve EU 

szinten meghatározott fő fejlesztési célokkal, mint például: 

 az EU 2020 céljai 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_hu.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_hu.pdf
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 a kohéziós politika 11 tematikus célja, különös tekintettel az ún. „városi prioritások” 

tartalmára 

 az Országos Fejlesztéspolitikai és Területfejlesztési Koncepció célrendszere (OFTK) 

 a megyék tervezetként elkészült fejlesztési koncepcióinak célrendszere.  

 

A Településfejlesztési Koncepció hosszú távra szóló dokumentum, jogszabályba foglalásával 

feloldódott a korábban készült IVS-ek azon belső ellentmondása, hogy míg az IVS korábban 

is középtávú, operatív jellegű stratégia dokumentumként került meghatározásra, tartalmi 

követelményei között jelentős helyet kapott a település hosszú távú jövőképének („vízió”) és 

ehhez kapcsolódó hosszú távú céloknak a rendszere. Ezen célok elérése érdekében az IVS 

csak saját időtávján – középtávon – volt képes akciókat, projekteket megjeleníteni. 

 

A jogszabály (5. paragrafus 3. pont) rugalmas a koncepció tartalmi követelményeinek 

alkalmazását illetően. Fontos, hogy a stratégia (ITS) elkészítésének részeként a MJV 

településfejlesztési koncepciójának azon elemei kerüljenek aktualizálásra, amelyek várhatóan 

érdemben befolyásolják a stratégia céljait és eszközeit.  

 

A két dokumentum különválasztásával egyértelművé válik az stratégia operatív jellege. Az 

ITS tehát a mindenkori érvényes Településfejlesztési Koncepcióra épülve reálisan 

megvalósítható, operatív jellegű stratégiaként készülhet el. A stratégia javasolt időtávja 

illeszkedik az EU programozási ciklusához, tehát az a 2014 és 2020 között (2020-at követően 

a projektek megvalósítására további 3 év áll rendelkezésre) megvalósítani tervezett 

fejlesztéseket foglalja magában. 

 

Az előző fejezetben bemutatott EU kohéziós politikai új eszközök megteremtik a lehetőségét 

annak, hogy az egyes fejlesztési projektek kiválasztására és megvalósítására egymással 

összehangoltan kerüljön sor. Egyik eszköz a rendelettervezetek szerint az Integrált Területi 

Beruházás, melyet az ITS keretében kell azonosítani. Az ITB alkalmazása lehetőség, 

alkalmazása a tagállam, Magyarország döntésén múlik. Bár jelen Útmutató 

megszerkesztésének időpontjában az ITB-re vonatkozóan – pl. annak tartalmára, 

eljárásrendjére, kedvezményezettjeinek körére - nincs végleges kormányzati álláspont, az 

mindenképpen állítható, hogy a MJV-k által ITB-ként megvalósítandó projekteket az ITS 

keretében kell megtervezni. Értelemszerű, hogy még az ITB kiterjedt alkalmazása mellett is 

lesznek olyan, hazai vagy EU forrásból megvalósuló fejlesztések, melyek nem illeszkednek az 

ITB-hez. Ilyenek lehetnek pl. a magánszféra beruházásai, azzal együtt, hogy a szabályozás 

nem zárja ki tételesen ezeket. 

 

A fentiek miatt jelenleg, az ITS tervezésének első fázisában elsődlegesen a partnerség 

kialakítása, a fejlesztési irányok meghatározása és a fejlesztési stratégiához illeszkedő 

projektek azonosítása lényeges. Ezek illesztése a később formálódó Integrált Területi 

Beruházásokhoz ma még nem meghozott döntések függvénye, így nem is lehet elvárás a 

tervezés során. Az ITB alkalmazását és annak ITS tartalmát érintő vonatkozásait további 

kormányzati döntések, iránymutatások tartalmazzák majd. 

 

A Kormány a 2014-2020 évi programozási folyamatban hozott döntéseit 

kormányhatározatokba foglalja. A jelen Útmutató összeállításáig meghozott döntések közül a 

várospolitika alakítására is erős hatással van a tervezéssel és az intézményrendszer 
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kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat. 

Mivel a folyamatban újabb, egymásra épülő döntések meghozatala várható, elengedhetetlen, 

hogy a stratégiák tervezői folyamatosan nyomon kövessék a Kormánynak a 2014-2020 

programozási időszakkal összefüggő határozatait. 

 

2.2.2. Fejlesztéspolitikai stratégiák 

 

Az ITS és a megyei területfejlesztési jellegű stratégiai tervek (koncepció és program) viszonya 

 

A megyei fejlesztési tervek tartalmának és készítésének szabályait elsődlegesen a 218/2009 

(X.6) Korm. rendelet tartalmazza („218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési 

koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, 

valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes 

szabályairól”). A rendelet meghatározza az egyeztetési kötelezettséget, mely során az MJV is 

érintett. A megyei szintű döntéshozatalban a közgyűlési döntések előtt a területfejlesztési 

törvény alapján (1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről) a megyei 

önkormányzat és a megyei jogú város képviselőinek részvételével Megyei Területfejlesztési 

Konzultációs Fórumot működtetnek. A konzultációs fórum biztosítja, hogy többek között a 

megyei fejlesztési dokumentumok (koncepciók, programok) egyeztetése és lehetőség szerinti 

egyetértése a megyei jogú városok részéről megvalósulhasson. 

 

A jogszabályi környezet nem hoz létre alá-fölérendeltségi viszonyt a megyei fejlesztési tervek 

és a MJV fejlesztési tervei között, miközben fontos kiemelni, hogy a megyei tervek a megye 

területére készülnek, így tartalmazzák a megyei jogú várost is érintő elemzéseket és fejlesztési 

javaslatokat, így a jelenlegi kitüntetett két területi szereplő, intézmény közötti egyeztetés 

nélkülözhetetlen. 

 

A stratégiákhoz illeszkedő programok és projektek sikere szempontjából kiemelkedő 

jelentősége van annak, hogy a megye és annak központi szerepkört ellátó városa vagy városai 

fejlesztései egymással összhangban, egymás hatását kiegészítve és erősítve valósuljanak meg. 

Különösen fontossá teszi az összhangot az a későbbiekben részletezett javaslat, hogy a MJV 

tervezése - legalábbis bizonyos tématerületeket érintően - terjedjen ki a település 

vonzáskörzetére is. Az összhang biztosítása két szinten lehetséges: feltétlenül szükséges 

egyrészt a fejlesztési célok, másrészt a kapcsolódó beavatkozások - lehetséges közös vagy 

egymáshoz illeszkedő projektek - összehangolása (pl. közlekedési hálózatok, energiapolitika, 

befektetés-ösztönzés) szintjén. 

 

A tervdokumentumok közötti összhang biztosítására a jogszabályi kötelezettségek a legtöbb 

esetben önmagukban nem elegendőek. Javasolt ennek megfelelően, hogy a MJV alakítsa ki a 

tervezési munka folyamatát oly módon, hogy abban rendszeres szakmai szintű és jellegű 

egyeztetésekre, közös szakmai álláspontok meghatározására, egyes esetekben közös 

tervezésre is nyíljon lehetőség. Ennek megfelelő eszköze lehet pl. a megyei önkormányzat 

képviselőjének rendszeres bevonása a városi tervezésbe és viszont, vagy akár közös tervezési 

munkacsoport működtetése. 

 

 



12 

 

Az Országos Fejlesztéspolitikai és Területfejlesztési Koncepció tervezete 

 

A Koncepció a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 

alapján orientálja a területi terveket. Bár a Koncepció munkaanyaga a MJV-k fejlesztési 

koncepcióját nem nevesíti a területi tervek kapcsolatrendszerébe illeszkedő dokumentumok 

között (az csak a megyei tervekre korlátozódik), annak tartalma mindenképpen közvetlen 

befolyással bír a MJV-k stratégiáinak tartalmi elemeire is. 

 

A Koncepció meghatározza a fejlesztéspolitika átfogó céljait, valamint az arra épülő  

középtávú – 2020-ig tartó időszakra érvényes – prioritásait. Külön fejezete foglalkozik a 

városhálózat szerkezetének alakulásával (térszerkezet) és a városfejlesztés nemzeti 

prioritásainak felvázolásával ( 5.3. fejezet). A tervezet alapján a koncepció hangsúlyt helyez a 

város és környéke együttműködése, fenntartható, „kompakt” városszerkezet kialakításának 

előmozdítására, az energiafüggőség csökkentésére, a települési klímavédelem kérdéseire, a 

demográfiai kihívások kezelésére, a leromlott városrészek további hanyatlásának 

megakadályozására, továbbá a gazdaságfejlesztés, - szervezés helyi lehetőségeinek 

fontosságára hívja fel a figyelmet (a Koncepció társadalmi vitára bocsátott tervezete az 

alábbi kapcsolaton keresztül érhető el: 

http://www.nth.gov.hu/files/download_files/504/oftk_tarsadalmi_egyeztetes_1217.pdf) 

 

 

A Regionális Innovációs Stratégiák tervezete 

 

A regionális innovációs ügynökségek a Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére és a 

Nemzeti Innovációs Hivatal koordinálásában készítették el valamennyi magyar régió 

intelligens szakosodási stratégiáját (ún. „RIS3” stratégiák) a 2014-2020 közötti időszakra. A 

készülő dokumentumok a nemzeti innovációs stratégiával együtt előzetes feltételei annak, 

hogy Magyarország az EU Strukturális Alapokból innovációs, kutatási és fejlesztési célokra 

támogatási forrásokhoz jusson. A stratégiák regionális szinten készültek el. Az ezekben 

előirányzott fejlesztések jelentős része a megyei jogú városok fejlesztéseit befolyásolja, így az 

ITS-ek készítésénél – elsősorban a gazdaságfejlesztési célok és tevékenységek meghatározása 

során – a stratégiákat célszerű figyelembe venni. Valamennyi régiós RIS3 tervezet publikus, 

elérhetőek a http://www.nih.gov.hu/sajtoszoba/tarsadalmi-egyeztetesen helyről. 

 

 

3. A helyzetértékelés aktualizálása 

A helyzetértékelés tartalmi követelményeit meghatározza, hogy: 

o Milyen dokumentum készítését tervezik: önálló településfejlesztési stratégiát vagy 

koncepciót is vele együtt? 

o Milyen célra tervezik: településszerkezeti terv módosítására, vagy stratégiai fejlesztési 

projektek kijelölésére 

 

 

http://www.nih.gov.hu/sajtoszoba/tarsadalmi-egyeztetesen
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A helyzetelemzés kapcsán a vizsgálati részre vonatkozóan a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet az alábbiakat írja le: 

4. A településfejlesztési koncepció 

5. § (3) Az megalapozó vizsgálat és a koncepció tartalmi követelményei kapcsán 

meghatározott tartalom elemei összevonhatók, átcsoportosíthatók, indokolt esetben 

egyes elemei elhagyhatók, illetve azokat a település méretének, sajátosságainak, a 

településhálózatban betöltött szerepének, valamint az adott témakörnek megfelelő 

részletezettséggel kell kidolgozni. 

5. Az integrált településfejlesztési stratégia 

6. § (2) A stratégia készítése során az 1. melléklet (megalapozó vizsgálat) szerinti 

megalapozó vizsgálatokat szükség szerint aktualizálni kell. 

 

A fentiek alapján a jogszabály megadja a lehetőséget, hogy a vizsgálati részre vonatkozó 

tartalmi követelményeket rugalmasan kezelje az önkormányzat és az elkészítendő 

javaslattételi dokumentum típusa, jellege, illetve a célja alapján határozza meg az elvárt 

minimális tartalmi követelményeket. 

 

A 2014 - 2020 közötti programozási időszakra való felkészülést a legtöbb megyei jogú 

városban elsősorban a fejlesztési beavatkozások stratégiai megalapozása, illetve az ehhez 

kapcsolódó projektek azonosítása segíti elő, ami a helyzetelemzés tekintetében elsődlegesen a 

társadalmi-gazdasági folyamatokra való összpontosítást igényli. Ehhez kapcsolódóan a 

vizsgálati szakaszban érdemes az alábbi főbb fejezetre összpontosítani.  

1.7 A település társadalma 

1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.9. A település gazdasága 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz – 

és intézményrendszere 

 

A környezeti és infrastrukturális állapotok felmérése és elemzése is fontos feladat, de ez 

történhet a meglévő fejlesztési koncepció, helyzetelemzés vonatkozó fejezetrészeinek 

felülvizsgálatával, aktualizálásával. Ehhez kapcsolódóan különösen fontos a társadalmi–

gazdasági folyamatokon túl annak a vizsgálata is, hogy mely beruházások, szakmai 

programok valósultak meg az elmúlt időszakban az adott településen és ezeknek vajon: 

o milyen hatásuk volt az egyes folyamatokra, vagy 

o miként járultak hozzá a folyamatokon belüli változásokhoz, illetve 

o miként változtatták meg az adott infrastrukturális-, vagy térszerkezetet. 

 

A korábbi folyamatok értékelése kapcsán javasolt áttekinteni, hogy a megelőző időszakban, 

pl. 2007-ig visszamenően mely településfejlesztési döntéseket, településrendezési eszközöket 

miként használtak, mi az alkalmazásuk tapasztalata.  

 

Az elemzésnél javasolt figyelemmel lenni arra, hogy időközben számos változás történt az 

állami, ezen belül az önkormányzatok feladatok ellátási felelősségi rendszerében. Például az 

oktatásban, egészségügyben, magasabb szintű szociális ellátás nyújtásában meghatározó lett a 

kormányzati szerepvállalás, miközben például a hulladékgazdálkodást is az állami feladatok 
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közé sorolták. Ez nemcsak a települési fejlesztésekben érdekeltek körét változtatja meg, 

hanem új döntési mechanizmusokat hoz létre a fejlesztéseknél, illetve megváltoztatja az 

adatszolgáltatók körét (pl. népesség-nyilvántartás esetén). 

 

Másik fontos javasolt szempont, hogy a helyzetelemzésben kiemelt hangsúlyt kapjon annak 

feltárása, hogy a gazdasági válság milyen módon érintette a város gazdaságát és társadalmát. 

Erre - jelentősnek érzékelt hatás esetén - külön alfejezet is készülhet az elemzésben. 

 

Csak azokban az esetekben célszerű a megalapozó vizsgálatok teljes körű elkészítése, ha a 

település célja kifejezetten a településszerkezeti terv meghatározó, lényegi elemeinek 

módosítása.  

 

Fontos kiemelni, hogy a helyzetelemzés kiegészíthető a javaslattételi szakasz elkészítésével 

párhuzamosan. Amennyiben a partnerségi egyeztetések következményeként kialakult 

célrendszer, illetve tervezett beavatkozások indokolják, akkor azok tartalmának pontosabb 

alátámasztása végett kiegészíthető a helyzetelemzés. Ilyen kiegészítésre várhatóan a célokhoz 

rendelt indikátorok kezdő értékének megállapítása során egyébként is szükség lesz. 

 

Az elemzés tartalma lehetőleg áttekinthető legyen, nem vesszen el a részletekben, ugyanakkor 

támaszkodhat egy-egy szakterületen kidolgozott részletesebb háttérdokumentum 

megállapításaira (pl. oktatás minősége kapcsán a kompetencia mérések települési 

eredményeire; az éves környezeti állapot jelentésre; közlekedés forgalmi adatok elemzésére; 

továbbá kifejezetten jelen ITS elkészítéséhez kapcsolódó tematikus háttér-tanulmányok 

eredményeire). 

 

A jelenleg érvényes integrált városfejlesztési stratégiák valamelyest általánosítható 

tapasztalatai alapján ajánlható, hogy a helyzetelemző és –értékelő munkarészek terjedelme ne 

haladja meg a kb. 40-50 oldalt. Az alátámasztó részletes vizsgálatok, elemzések és a 

terjedelmesebb adattáblák célszerűen mellékletekbe szervezendők. 

 

 

3.1. A társadalmi és gazdasági folyamatok elemzése 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a helyzetértékelés - megalapozó vizsgálat részeként 

történő - aktualizálása érdekében szükséges lehet a társadalmi és gazdasági folyamatokkal 

összefüggő elemzési részek részletesebb átdolgozása, míg az időben kevésbé változó 

szempontok esetében elegendő a meglévő koncepció helyzetelemző anyagát használni és 

szükség szerint aktualizálni. 

 

A helyzetelemzés elkészítéséhez nyújtott információs háttér: 

 Váti TEIR IVS támogató modul - https://www.teir.hu/ivs/, ahonnan a városok néhány 

kiemelt mutató mentén  kérhetik le a 2007-2011 közötti folyamatok adatait. 

 KSH tanulmánya a megyei jogú városokról: 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/veszpremmjv10.pdf - mely egy 

összehasonlító elemzés a hosszabb távú 2001-2010-es folyamatokról. 

https://www.teir.hu/ivs/
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/veszpremmjv10.pdf
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 KSH 2011. évi népszámlálási adatai, melyek városi szinten már elérhetők: 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/reszletes_tablak. A népszámlálási adatok köre 

folyamatosan bővül az év során, és a KSH tervei szerint 2013. év végére az MJV-k 

részéről külön megkeresésre lekérhetők lesznek a társadalmi jellegű és 

lakóinfrastruktúrával kapcsolatos városrészi adatok is. A társadalmi- gazdasági 

folyamatokról, valamint az infrastrukturális ellátottságról a KSH adatbázisában 

érhetők el további adatok. 

 

Javasolt az adatelemzés elkészítése: 

 időbeli visszatekintésben 2000, 2007, 2011 időtávokban az elérhető adatok alapján 

(megjegyzés: a TEIR-ben szereplő lekérdező rendszer, csak a 2007-2011 között 

időbeli visszatekintést adja meg az adott település vonatkozásában) 

 területi viszonyításban – a megyei átlaghoz, illetve az országos értékhez, valamint a 

hasonló méretű, vagy szomszédos egyedileg kiválasztott településekhez viszonyítva. 

Ez utóbbihoz ad segítséget a KSH MJV-ket elemző kiadványa. 

 

A gazdasági-társadalmi folyamatok elemzése mellett egyes ágazatok (pl. oktatási, szociális, 

egészségügyi, környezeti, turisztikai) intézményi-infrastrukturális helyzetértékelésénél 

különös figyelmet kell fordítani a kihasználtság elemzésére és a kapcsolódó jövőbeli 

tendenciákra. 

 

További szakterületi elemzések a szakterületi adatbázisok, illetve az egyes szakterületen 

tevékenykedő állami szervezetek adatai alapján végezhetők el (pl. környezeti állapot – zaj, 

légszennyezettség; közlekedés – utak minőségi állapota, elérhetőség; oktatás minősége – 

kompetenciamérések). A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján már az elemzési szakasz 

megkezdése előtt javasolt a vonatkozó államigazgatási szervezetek bevonása a tervezési 

munkába (9. melléklet szerint). Fontos ennek kapcsán itt megjegyezni, hogy a 

kormányrendelet szerinti egyeztetési kötelezettség mellett kerüljön sor a városban 

tevékenykedő központi irányítású szervek vezetőinek, illetve a fejlesztések szempontjából 

döntés-befolyásolási szereppel bíró munkatársainak bevonására a partnerségi folyamatba (lásd 

partnerségről szóló fejezet). 

 

Ki kell emelni, hogy míg az adatbázisok alkalmasak az alapfolyamatok feltárására, addig azok 

magyarázatára, vagy az okok részletes feltárására, illetve a folyamatok teljes körű 

áttekintésére elengedhetetlen a szakértői kör partnerségen alapuló bevonása (részletesebben a 

partnerségi fejezetben). 

 

A városi szintű időbeli és térbeli összehasonlító elemzések mellett szükséges a városrészi 

elemzések megvalósítása is – amennyiben releváns adatok rendelkezésre állnak. A 

városrészek esetén a városi átlaghoz való viszonyításon túl javasolt hasonló jellegű 

városrészek összehasonlítása. 

 

Város és vonzáskörzete kapcsolata: Lényeges, hogy az adatelemzés esetén lehatárolásra 

kerüljön az elemzésbe bevonandó városi vonzáskörzet, azaz a tágabb várostérség (a 

lehatárolás szempontjait későbbi fejezetpontok mutatják be). A vonzáskörzethez kapcsolódó 

elemzésnek nem feltétlenül kell minden szempontra kiterjednie, az vonatkozhat csak azon 

tématerületekre, amelyek relevánsak a várostérség alapon szervezett beavatkozásokra. Mind a 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/reszletes_tablak


16 

 

statisztikai alapú elemzések, mind pedig a megvalósított projektek szempontjából 

kiemelkedően fontosak lehetnek egyes, a városhoz szorosan kapcsolódó területek, amelyek 

adott esetben kiemelkedő jelentőségű beruházásoknak is helyet adhatnak. 

 

A folyamatok elemzése és értékelése kapcsán javasolt figyelembe venni: 

o azon tendenciákat, melyek meghatározzák a város társadalmi, gazdasági és környezeti 

folyamatait (pl. megújuló energiaforrások használatának elterjedése, népességváltozási 

folyamatok), illetve 

o azon ágazati stratégiákat, melyek keretében tervezett beavatkozások, illetve 

szabályozások (pl. hipermarket építési korlátozások, energiahatékonysági 

támogatások, autópálya-, vasútépítések) jelentősen befolyásolják a település életét. 

 

Segíti a stratégiai célok későbbi kialakítását, különösen az EU 2020 tematikus céljaihoz való 

illeszkedést, ha a tervezők már a helyzetelemzés tematikájának kialakításakor figyelembe 

veszik az EU kohéziós politikájának 11 tematikus célját és azok mindegyikéhez kapcsolódóan 

elemzik a település helyzetét. Ehhez természetesen nem szükséges a helyzetelemzés 

szerkezetét ezen célok tartalma szerint alakítani, pusztán az lényeges, hogy az adott 

tématerületek lényeges folyamatai elemzésre kerüljenek. 

 

A megyei szintű területi stratégiáknak szerves alakítója a megyei jogú város, de ugyanakkor a 

megyei szinten kijelölt fejlesztései célok, főbb programok figyelembe vétele szükséges a 

városi szintű tervezés folyamatában. 

 

A tényeken alapuló elemzés után szükséges értékelő jellegű megállapítások, következtetések 

levonása, mely következetések az egyes területeken feltárt problémák, lehetőségek alapján, 

integrált módon kerültek megfogalmazásra. Ezen következtetések nem egyoldalúak, tehát 

kiemelik a város (városrész) erősségeit, ugyanakkor gyengeségeit, problémáit is. Az 

elemzéseknek megalapozást kell nyújtani a városi, városrész, így akcióterületi fejlesztési 

céloknak. 

 

Az elemzés dokumentálása tartalmazhat az adtabázisokra épülő táblázatokat, diagrammokat, 

illetve térképeket a szemléltetés végett. 

 

 

3.2.  A megvalósított projektek tapasztalatai 

 

A helyzetértékelő szakasz egyik lényeges eleme, hogy összevetésre kerüljenek a korábbi IVS 

keretében meghatározott városi szintű célok és az IVS elkészítése óta (pl. 2007 ) megvalósult, 

megvalósítás alatt lévő, illetve várhatóan megvalósuló beruházások, projektek. Az elemzés 

célja annak bemutatása, hogy a projektek eredményeként miként valósulnak meg a kitűzött 

városi szintű, illetve városrészi célok. Javasolt az elemzéshez használni az önkormányzatok 

projektadatbázisát, illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség adatbázisát, amely információt 

nyújt a 2007-2013 közötti időszakban a város területén támogatott projektekről 

(http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php) Az adatokat lehet egyedileg (közszféra projektjei, 

nagyméretű projektek) és aggregáltan (pl. vállalkozások támogatás) is kezelni egy-egy 

http://emir.nfu.hu/kulso/jelek/index.php
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tématerülethez, ágazathoz kapcsolódóan. Az elemzés fontos információt ad arról, hogy az 

elmúlt időszakban mekkora nagyságrendű állami támogatás érkezett az adott településre, mely 

információt bázisadatként használni lehet a jövőbeni célok és eszközök reális 

meghatározásakor. 

 

Különösen fontos információt hordozhat a gazdaságfejlesztés eszköztárának kialakításához a 

településen a 2007-2012-es időszakban megvalósított gazdaságfejlesztési projektek (ROP, 

GOP) statisztikai alapú (benyújtott db, támogatott db, megítélt támogatás összege stb.) és 

ágazati elemzése (alul- ill. felülreprezentált ágazatok, stb.), összevetve egyrészt a válság által 

érintett téma- illetve ágazati területekkel, másrészt az IVS gazdaságfejlesztési céljaival. 

 

Javasolt a városi szintű elemzések mellett elkészíteni - amennyiben a megfelelő adat illetve 

információ elérhető – a városrészi tervek megvalósulásának áttekintése is a kitűzött célokkal 

való összevetésben is: 

 városrészekben lezajlott jelentősebb fejlesztések eredményei, várható hatásai 

 az akcióterületeken megvalósuló fejlesztések eredményei, várható hatásai (ezen belül 

pl. külön elemezve a támogatott projektek és a kapcsolódó magán beruházások körét). 

 

4. Az ITS megújuló elemei  

4.1. Célok 

4.1.1. Az ITS célrendszere  

 

Az ITS 2020 – 2020-ig elérendő (középtávú) céljait egyrészt a településfejlesztési koncepció 

jövőképe és az ennek megvalósulása irányába mutató hosszú távú, átfogó céljai foglalják 

keretbe, másrészt erőteljesen befolyásolják az Európa 2020 stratégiából levezethető fejlesztési 

irányok: a kohéziós politika 11 tematikus célja és az egyes támogatási alapok (ERFA,  ESZA, 

Kohéziós Alap) ezen célokhoz illeszkedő ún. beruházási prioritásai. Mivel várhatóan az EU 

támogatások továbbra is kiemelt – ha nem is kizárólagos - szerepet játszanak majd a városok 

fejlődésében az elkövetkező 7-8 évben, e prioritások és a városi célok egymáshoz illesztése 

lényegi fontosságú eleme kell, hogy legyen az IVS felülvizsgálatának. 

 

A célok meghatározása során nem lehet figyelmen kívül hagyni még: 

i. az önkormányzatok megváltozott működési körülményeit, elsődlegesen a humán 

közszolgáltatások rendszerének alapvető átalakulásból és a megváltozott önkormányzati 

feladatokból adódó városfejlesztési lehetőségeket, illetve kihívásokat  

ii. a Kormány egyértelmű elkötelezettségét arra nézve, hogy alapvetően a 

gazdaságfejlesztést állítja a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztések fókuszába (pl. 

1600/2012 (XII. 17) Korm. határozat 1/h pont). 

iii. az ingatlanbefektetések akár tartósnak is bizonyuló jelentős visszaesését, ami a célok 

visszafogott, óvatos becslését indokolhatja. 

 

A fentiekben említett – illetve egyéb, a város életét, lehetőségeit alakító - megváltozott 

körülmények nem feltétlenül indokolják a település azon céljainak gyökeres átformálását, 
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amelyek ma is érvényesek és reálisak. Azt azonban fontos szem előtt tartani, hogy a célok 

aktualizálásának egyik fontos eleme kell, hogy legyen annak megítélése, hogy azok reális 

elérhetőségét hogyan befolyásolja a megváltozott külső feltételek rendszere. 

 

Az ITS által a fentiek figyelembevételével meghatározott középtávú célokat a továbbiakban 

középtávú városi célként említi jelen útmutató.  

 

A városfejlesztési koncepció és a középtávú városi célok viszonya 

 

A koncepció és az ITS célrendszere közötti kapcsolat viszonylag lazább összefüggést 

célszerű, hogy mutasson. Mivel a koncepció alapvetően egy értékrendet határoz meg, illetve 

egy szándékolt fejlesztési irányt jelöli ki, ennél fogva a koncepció céljai ritkán és nem is 

szükségszerűen számszerűsítettek, amire a hosszú időtáv nem is ad igazán lehetőséget. A 

koncepcióban megfogalmazott célkitűzések természetüknél fogva többféle módon, többféle 

stratégia mentén is elérhetőek. Célszerű ezért, ha az ITS szövegesen bemutatja, hogy a 

középtávú stratégia várhatóan milyen módon és hozzávetőlegesen milyen mértékben lesz 

képes arra, hogy a koncepció hosszú távú céljai irányába való elmozdulást eredményezzen. 

Szintén érdemes tisztázni (és a stratégiában akár ábrákkal illusztrálva rögzíteni), hogy az ITS 

középtávú céljai (a középtávú városi célok) a Koncepció melyik hosszú távra meghatározott 

céljának (vagy céljainak) eléréséhez járulnak hozzá. 

 

A fentiekből is következik, hogy az ITS szempontjából a koncepció célrendszere lényeges, 

azaz ezen elemeken kívül az IVS felülvizsgálatának (az ITS 2014-2020 elkészítése) nem 

feltétele a koncepció részletes, minden elemre kiterjedő kidolgozása.  

 

 

Az európai kohéziós politika 2014- 2020 közötti céljai és a középtávú városi célok viszonya 

 

A beruházási prioritások az ITS finanszírozási kereteit alapvetően meghatározó EU alapok 

által támogatható tevékenységeket határozzák meg, így alapvetően fontos a támogatásból 

megvalósítani szándékozott projektek ezekhez való illeszkedése. Figyelembe véve azt is, 

hogy a város számára elérhető források igen jelentős részét nyújtják majd ezen alapok az ITS 

megvalósításának időszakában, az ITS középtávú városi céljainak döntő többsége 

egyértelműen megvalósítható kell, hogy legyen az alapok beruházási prioritásain keresztül. 

Fontos ezért, hogy az ITS-ben egyértelműen szerepeljen, hogy az egyes középtávú városi 

célok elérése érdekében mely beruházási prioritáshoz rendelt források igénybevételét tervezi a 

város. A beruházási prioritások mind a fizikai infrastruktúrába történő beruházások (ERFA, 

Kohéziós Alap), mind a humánszféra és - szolgáltatások (ESZA) fejlesztésére lehetőséget 

adnak, ezek a középtávú városi célok elérése érdekében összekapcsolhatók („integrálhatók”). 

 

Az EU által várhatóan nem társfinanszírozott fejlesztések illeszkedése a célrendszerbe  

 

Célszerűnek tűnik, hogy a város a nem EU támogatásból megvalósítani szándékozott 

projekteket is lehetőség szerint hozzárendelje az EU alapok beruházási prioritásaihoz, hiszen 

azok az EU kohéziós politikájának egészét felölelik. Az EU beruházási prioritásokhoz nem 

illeszkedő projektek esetében is követelmény azonban a középtávú városi célokhoz való 
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illeszkedés, hiszen ezek a város egészét érintő stratégia meghatározó elemei. Ezen projektek 

megvalósulására a település saját forrásainak, a hazai, nemzeti költségvetés forrásainak 

terhére vagy a magánszféra beruházásainak eredményeként kerülhet sor. Lényeges, hogy ezek 

a fejlesztések is szorosan integrálódjanak a középtávú városi célok rendszerébe, lehetőség 

szerint kölcsönösen erősítve egymás hatását az EU által is támogatott fejlesztésekkel.  

 

A középtávú városi célok és egyéb városi célok viszonya 

 

Az ITS meghatározhat mind „horizontális jellegű”, mind városrészi érvényességű célokat. A 

horizontális célok a stratégia – jövőképben gyökerező – fő értékeihez kell, hogy 

illeszkedjenek és hatással kell lenniük az összes kitűzött cél elérésének módjára, míg a 

városrészi érvényességű céloknak – az adott városrész jellegzetességei mellett – 

hierarchikusan illeszkedniük kell a középtávú városi célokhoz, azaz a városrészi céloknak a 

középtávú városi célok elérését kell támogatniuk.  

 

Célok meghatározottsága 

 

A középtávú városi célok esetében fontos, hogy azok egyértelműen meghatározottak és 

reálisan megvalósíthatók legyenek, ez a stratégia operatív jellegének egyik kulcstényezője. A 

reális megvalósíthatóság követelménye nem jelenti azt, hogy már most pontosan meg kellene 

határozni a később megvalósuló konkrét projektek mindegyikét. A cél inkább az, hogy a 

tervezés során folyamatosan értékelésre kerüljenek a külső finanszírozási feltételek, azon a 

szinten és olyan részletezettséggel, ahogy az adott szakaszban ezek elérhetők, és ezek 

figyelembe vételével kerüljenek meghatározásra a célok, az azok által érintett fejlesztési 

területek és célértékek.  

 

Már ezen a szinten célszerű lehet forgatókönyvek átgondolása: bizonyos feltételek teljesülése 

esetén kitűzhetőek a stratégia egyes elemei tekintetében ambiciózusabb vagy kevésbé 

ambiciózus célok. 

 

Jellegüket tekintve a középtávú városi célok: 

 

 tematikus jelleggel megfogalmazott, de nem szükségszerűen egy-egy ágazatra 

korlátozódó érvényességű célok, melyek a város egészére vonatkoznak (pl. CO2 

kibocsátás csökkentése, foglalkoztatottság bővítése) 

vagy  

 területi célok - ez esetben a település egy vagy több, konkrét, egyenként folytonos 

vonallal körülhatárolható területén javasolt, hogy érvényes legyen a megfogalmazott 

cél. Ilyenek lehetnek a város egy vagy több városrészére érvényes célok vagy a város 

területén megtalálható főbb, a fejlesztési elképzelések során kiemelt figyelemben 

részesülő terület-típusokra (pl. lakótelepek, barnamezős területek, ipartelepítés 

területei, stb.) érvényes célok. 

 

A stratégia vegyesen is tartalmazhat tematikus és területi jellegű célokat. 
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A középtávú városi célok tehát integrált jellegű célok, olyanok, melyek eléréséhez több 

tematikus/ágazati jellegű tevékenység koordinált végrehajtása szükséges. A stratégia 

áttekinthetősége és az ahhoz rendelt források koncentrált felhasználásának segítése érdekében 

javasoljuk, hogy a középtávú városi célok száma az összetett, sokrétű fejlesztési problémákkal 

rendelkező MJV-k terveiben se haladja meg a 6 – 7 célkitűzést. 

 

A célok kialakításánál is fontos figyelembe venni, hogy az ITS nem kizárólag a települési 

önkormányzat, hanem a város egészének tervezési alapdokumentuma, tartalmazza tehát 

azokat a célokat is, amelyek megvalósításáért a városi önkormányzat csak közvetve vagy 

részben felelős, hiszen azokat állami, magán, non-profit szereplők valósítják majd meg.  

 

4.1.2. A célokhoz rendelt indikátorok rendszere 

 

A stratégia eredményességének méréséhez elengedhetetlen, hogy a felállított célokhoz 

indikátorok – a célok elérését jelző mutatók – kerüljenek hozzárendelésre. Az eredmény-

orientáltság erősítése a 2014-2020 időszak EU kohéziós politikájának egyik kiemelt célja, így 

az eredmények mérése az előző időszakénál hangsúlyosabban jelenik meg a politika 

végrehajtásának minden területén.  

 

Javasoljuk, hogy az ITS az indikátorokat az alábbi, a kohéziós politikához is illeszkedő 

rendszer szerint határozza meg:  

 

A középtávú városi célok szintjén: 

 

 adott célhoz kapcsolódó – annak teljességét lehetőség szerint magába foglaló – 

hatásindikátorok. 

 

Ezen indikátorok teljes mértékben egyediek, az adott település sajátosságaihoz illeszkednek. 

Egy célhoz – annak összetettsége függvényében – legfeljebb 2-3 indikátor hozzákapcsolása 

javasolt. Ezen indikátorok tekintetében a mérhetőség követelménye várhatóan nem 

teljesíthető, de tekintettel arra, hogy a beruházási prioritásokhoz (ld. következő szakasz) 

kapcsolódó indikátorok mérhető módon kell, hogy kialakításra kerüljenek, a hatásindikátorok 

lehetnek leíró jellegűek is.  

 

 az adott célhoz kapcsolódó beruházási prioritások tartalmához illeszkedő 

eredményindikátorok 

 

Célszerű a jövőbeni eredmények egyszerűbb mérése miatt, ha a beruházási prioritások esetén 

alkalmazott indikátorok illeszkednek azokhoz az indikátorokhoz, melyeket az egyes 

beruházási prioritásokat finanszírozó operatív programok is alkalmaznak majd, így a tervezés 

jelen fázisában ezek meghatározása még nem lehetséges (az egyes operatív programok ún. 

Specifikus Célokat fogalmaznak meg és ezen Specifikus Célokhoz kapcsolódnak majd az OP 

eredményindikátorai. Sem az OP-k Specifikus Céljai sem a hozzájuk kapcsolódó 

eredményindikátorok nem kerültek még felvázolásra jelen útmutató megszerkesztéséig). 
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Az egyes alapokhoz (ERFA, ESZA) ún. közös mutatók kerültek meghatározásra, melyeket a 

rendelettervezetek mellékletei tartalmaznak. Ezek output jellegű mutatók. Javasoljuk, hogy a 

rendelettervezet mellékletében foglalt mutatókat – amennyiben ezek illeszkednek a 

megvalósításra tervezet beavatkozások (projektek) jellegéhez – a lehető legszélesebb körben 

alkalmazza a város az ITS-ben. Az egyes projekt típusokhoz illeszthető mutatók biztosítják a 

megvalósult projektek eredményeinek a városi specifikus cél szintű aggregálását. Az ERFA 

rendelet tervezete külön mutatókat is megfogalmaz a „városfejlesztés” specifikus 

beavatkozásai számára.  

 

A tervezés későbbi fázisaiban valósulhat meg az indikátorok célértékeinek meghatározása. 

Erre a finanszírozás feltételeinek – források (inputok) nagysága, elérésük módja - ismeretében 

kerülhet sor.  
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A célok, prioritások és indikátorok viszonyát az alábbi ábra szemlélteti: 

 

Beruházási prioritások Középtávú Városi Célok eredményindikátorok

(ERFA, ESZA ill. specifikus)

beruházási prioritás1 eredményindikátor1

beruházási prioritás2 eredményindikátor2

beruházási prioritás3 eredményindikátor3

specifikus városi prioritás1 specifikus eredményindikátor1

hatásindikátor "A"

beruházási prioritás4

beruházási prioritás5 eredményindikátor4

beruházási prioritás6 eredményindikátor5

specifikus városi prioritás2 specifikus eredményindikátor2

hatásindikátor "B"

középtávú 

városi cél 

"A"

középtávú 

városi cél 

"B"

EU Kohéziós 

politika céljai

11 Tematikus cél

A  jövőképben  
megfogalmazott 

hosszú távú 
célállapot

 

 

A fentiek mellett mind a városrészi, mind a horizontális célokhoz rendelhető indikátor, ezek a 

városra jellemző specifikus mutatók. 

 

4.1.3. Projektek és célok viszonya 

Az ITS, mint operatív jellegű stratégia, tartalmazza azon lényeges fejlesztési jellegű 

beavatkozásokat (projektek, illetve programok), melyek a célok eléréséhez szükségesek. A 

célok meghatározásának logikájából következik, hogy az EU támogatásából megvalósítandó 

projektek egyértelműen kapcsolódjanak az alapok (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap) beruházási 

prioritásaihoz. Az összetett – integrált – projektek esetében a kapcsolódás a projekt egyes jól 

elhatárolható elemeire (projektelem) kell, hogy fennálljon, a projektelem finanszírozhatósága 

érdekében. Fontos kiemelni, hogy a projektek nemcsak beruházási típusúak lehetnek, hanem 

pl. foglalkoztatási, képzési jellegűek is. 

 

Az ITS operatív jellege nem jelenti ugyanakkor azt, hogy annak kidolgozottan és részletekbe 

menően vagy akár teljes körűen kellene tartalmaznia a kitűzött céljai elérése érdekében 

megvalósítandó projekteket. Fontos azonban annak szem előtt tartása, hogy a stratégia 

céljaihoz kapcsolódóan a megvalósítás fázisában reális lehetőség legyen konkrét projektek 

megvalósítására, s hogy az előkészítettség különböző fázisában levő projekt-elképzelések 

egymáshoz optimálisan illeszkedve a lehető leghatékonyabban szolgálják a stratégia céljainak 

elérését. A stratégia ennek érdekében megfogalmazhatja azon tevékenységek szükségességét 

is, melyek a meglévő projekt-elképzelések továbbfejlesztésére illetve új projektek 

azonosítására („generálására”) irányulnak, azokhoz a fejlesztési irányokhoz kapcsolódóan, 

ahol a célok eléréséhez ezekre szükség van. Elég, ha a stratégia a projektek vázlatos 

bemutatására szorítkozik, mindazonáltal ezek részletesebb és minden bizonnyal szabályozott 
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tartalmú kifejtésére lesz szükség ahhoz, hogy ezek Integrált Területi Beruházásként 

előterjeszthetők legyenek a későbbiekben.  

 

Az IVS-ek túlnyomó részében ez eddig szinte kizárólagosan alkalmazott akcióterületi 

megközelítés a továbbiakban is fontos  –  és az eddigi értékelések eredményei szerint is 

sikeres – eszköze a források koncentrált felhasználásának, és ajánlott keretét képezi a 

magánszféra fejlesztésekbe való bevonásának, de az ITS keretében nem kizárólag az 

akcióterületeken végrehajtandó projekteket célszerű megjeleníteni.  

 

Az ITS keretében az alábbi projekt típusokat javasolt bemutatni:  

 

Kulcsprojektek:  

A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét képezik valamely 

(akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, valamelyik 

cél nem, vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemzően nagyobb 

összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések realizálásának vagy 

azok hatásai érvényesülésének. A kulcsprojekt nem feltétlenül integrált projekt, célszerű 

azonban, ha a kulcsprojekthez további projektek kapcsolódnak (pl. intermodális közlekedési 

állomás kialakítása, átépítése, vagy szelektív hulladék feldolgozó rendszer kialakítása) 

 

Hálózatos projektek (egymással összehangolt, térben kapcsolódó projektek):  

A hálózatos projekt 

 több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll,  

 a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed,  

 a projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik.  

 

A hálózatos projekt lehet integrált projekt, ez esetben az együttműködő projektelemek 

különböző jellegűek, más-más megvalósítójuk van (pl. közlekedési hálózat fejlesztés 

részeként belső tehermentesítő utak építése; kerékpárút hálózat részeként kerékpárutak építése 

és kijelölése; az energiafelhasználás csökkentéséhez kapcsolódó, közintézmények energetikai 

célú beruházásait tartalmazó projektek; tehetséggondozási projektek összessége a település 

közoktatási intézményeiben) 

 

Akcióterületi projektek (térben koncentrált és egymással összehangolt projektek):  

 

Az egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen végbemenő fejlesztések 

 egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek 

megvalósulását illetve hatásának kiteljesedését 

 az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra, 

 volumenük, így várható hatásuk is legyen akkora, hogy érzékelhető változást 

idézzenek elő az akcióterületen. 

 

A tervezés jelenlegi fázisában még nem célszerű az akcióterületek végleges és pontos 

lehatárolása, de azok jellege és elhelyezkedése már tervezhető (pl. egyes városi alközpontok 

fejlesztése, szabadidős övezetek fejlesztései, szegregált lakóterületek felszámolása, stb.). 
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Az integrált projektek: 

 

A fenti projekt-típusok közül a hálózatos, valamint az akcióterületi fejlesztések önmagukban 

is jellemzően több elemből épülnek fel. A kulcsprojektek önmagukban ugyan lehetnek egyedi 

fejlesztések, de meghatározásukból adódik, hogy hozzájuk várhatóan egyéb projektek 

kapcsolódnak: akár hálózatos projektek központjai lehetnek, akár akcióterületi fejlesztések 

meghatározó elemei épülhetnek rájuk, hiszen a stratégia egyik célja éppen az, hogy 

megteremtse e projektek illeszkedését a város egészének vagy részének fejlesztését szolgáló 

egyéb projektekkel. A fenti projektelemek tehát „integrált” projektként is kezelhetők.  

 

Jelen Útmutató keretében azonban az integrált projektek egy valamelyest szélesebb 

meghatározását alkalmazzuk, annak érdekében, hogy a stratégiában azonosított projektek a 

2014 – 2020 időszakban Integrált Területi Beruházás keretében valósulhassanak meg. 

Nagyobb, összetett, időben elhúzódó megvalósítású integrált projektek megnevezésére 

általánosan szokásos az integrált városi program. illetve alprogram megnevezés is, de 

lényeges, hogy a megnevezések alapvetően a jelen útmutató által ajánlott tartalomra 

vonatkozzanak. 

 

A fentiek értelmében az integrált projekt közös célt szolgáló, együttesen, illetve egymásra 

épülő módon megvalósítandó projektelemek együttese, melyek akár különböző beruházási 

prioritásokhoz is kapcsolódhatnak. Az integrált projektek egyes elemeit más-más szereplő is 

megvalósíthatja. Kifejezetten javasolt pl. törekedni arra, hogy olyan projektelemek is 

bekerüljenek az integrált projektbe, melyek megvalósításában a magánszféra – 

ingatlanfejlesztők, helyi vállalkozások vagy befektetők – is érdemi részt vállal. Az integrált 

projekt értelemszerűen a fenti projekt-típusok mindegyikét magában foglalhatja.  

 

A projektek leírása tartalmazza, hogy a projekt várható eredményeivel, amivel a célcsoportra, 

vagy célterületre hat, hogyan járul hozzá a középtávú városi cél megvalósulásához. Több 

projekt együttes hatása szolgálja majd a középtávú városi célhoz rendelt egyedi eredmény 

indikátorok céljainak elérését. A projekt leírás kapcsán megjeleníthető, hogy mely 

feltételekkel számolnak az eredmény elérése kapcsán (pl. változatlan állami szabályozás a 

lakáspolitikában, stb.). 

 

Javasolt arra törekedni, hogy az egyes projektek minél inkább kapcsolódjanak egymáshoz, 

erősítve egymásra gyakorolt pozitív hatásukat. A projekt-típusok közötti „átfedés” 

kifejezetten pozitív szinergiákat eredményezhet, mint pl. egy kulcsprojekt körül kialakított 

akcióterület, egy meghatározott akcióterületen megvalósuló, annak céljaihoz is illesztett 

kulcsprojekt vagy pl. egy hálózatos projekt akcióterületen megvalósuló eleme(i), szintén 

illesztve az akcióterület céljaihoz. 
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Az egyes fejlesztési projektjavaslatok és a középtávú városi célok kapcsolatát az alábbi 

táblázat szemléltetheti:  

 

Középtávú 

városi 

célok 

Kulcs-

projektek 

1.sz. 

Akcióterületen 

megvalósuló fő 

projektek  

2. sz. 

Akcióterület

en 

megvalósuló 

fő projektek 

„A” hálózat fő 

projektjei  

„B” hálózat fő 

projektjei 

(„A” Cél) (projekt 

megnevezése, 

azonosítója) 

(projekt 

megnevezése, 

azonosítója) 

- (projekt 

megnevezése, 

azonosítója) 

 

- 

(„B” Cél) - (projekt 

megnevezése, 

azonosítója) 

(projekt 

megnevezése, 

azonosítója) 

- - 

….. (projekt 

megnevezése, 

azonosítója) 

 

- - - (projekt 

megnevezése, 

azonosítója) 

 

(„N” Cél) - - - (projekt 

megnevezése, 

azonosítója) 

 

- 
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A projektek és az ITS céljai közötti összefüggést az alábbi ábra mutatja be:  

 

 

 

átfogó célok

stratégiai célok

("Középtávú Városi Célok")

projektcélok

1. kulcsprojektek

2. hálózatos projektek 

3. akcióterületek

projekt-elemek

jövőkép

kö
zép

távú
 stratégia (ITS)

ko
n

cep
ció

 

 

 

 

4.1.4. A fejlesztések tartalma  

 

Ahogy már korábban említettük, az ERFA rendelet tervezetének 7. cikke arra utal, hogy az 

alap a fenntartható városfejlesztést olyan akciókon keresztül támogatja, melyek a városokat 

sújtó gazdasági, környezetvédelmi, éghajlati és társadalmi problémákra együttesen, integrált 

módon keresik a választ.   

 

Ebből következően a városok számára mind a 11 tematikus cél, s az azokhoz tartozó 

beruházási prioritások nyitottak, elérhetők. 

 

Azonban figyelembe véve a hazai fejlesztéspolitika elsődleges célját, a 

gazdaságfejlesztést és hozzá kapcsolódó foglalkoztatás-bővítést, lényeges, hogy a megyei 

jogú városok stratégiájukban kiemelten foglakozzanak a gazdaságfejlesztés különböző 

aspektusaival, illetve vegyék figyelembe az EU alábbi tematikus céljaihoz illeszkedő 

beavatkozásokat:  

 

Tematikus cél (3 sz): A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EVMA esetében) és a 

halászati és az akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása; 
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Tematikus cél (8 sz): A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása; 

 

Az ITS elkészítése során továbbá különös figyelmet érdemes fordítani azon beruházási 

prioritások által támogatható projektek javaslatainak a stratégiába történő beépítésére, melyet 

az EU 2014- 2020 időszakában kifejezetten a városokat érintő kihívások kezelésére ajánl. 

Ezek a beruházási prioritások az ERFA rendelettervezet szerint az alábbiak:  

 

Tematikus cél (4. sz.): Az alacsony széndioxid-kibocsátású („zöld”) gazdaságra való áttérés 

támogatása minden ágazatban 

 Beruházási prioritás (e): A városokban alacsony széndioxid-kibocsátású fejlesztési 

stratégiák támogatása 

Tematikus cél (6. sz.): A környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése 

 Beruházási prioritás (e): A városi környezetfejlesztést célzó intézkedések, beleértve a 

barnamezők (az EU hivatalos fordítása szerint „rozsdaövezetek”) helyreállítását és a 

légszennyezés csökkentését is 

Tematikus cél (4. sz.): A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati 

infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása 

 Beruházási prioritás (c): A környezetbarát és alacsony széndioxid-kibocsátású 

közlekedési rendszerek kifejlesztése és a fenntartható városi mobilitás elősegítése 

Tematikus cél (9. sz.): A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 

 Beruházási prioritás (c): A rászoruló városi és falusi közösségek fizikai 

rehabilitációjának és gazdasági fellendülésének támogatása 

 

Célszerű, ha a tervezés során a városok figyelnek arra, hogy a fenti céloknak és prioritásoknak 

megfelelő saját céljaikat foglalják bele a város integrált stratégiájába. Az integrált stratégia az 

ERFA által támogatott beruházási prioritások mellett az ESZA beruházási prioritásai által 

támogatott tevékenységekre is terjedjen ki. Az integrált városfejlesztés céljaihoz rendelt 

prioritásokról az EU „Integrált Fenntartható Városfejlesztés” 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_hu.pdf) című 

összefoglalója is nyújt tájékoztatást. 

 

A fenti beruházási prioritásokhoz kapcsolódó célok a középtávú városi célok körében 

jeleníthetőek meg, értelemszerűen specifikálva a célokat a konkrét település konkrét 

problémáinak illetve jövőképének sajátosságai szerint. Érdemes a fentiekben hivatkozott 

tematikus célok mindegyikének érvényességét megvizsgálni, hiszen azok elvben jelentős 

mértékben lefedik a város életének fontos területeit, mindazonáltal nem szükséges, hogy egy 

MJV középtávú városi céljai minden, a fentiekben javasolt tematikus illetve beruházási 

prioritáshoz kapcsolódó tevékenységre kiterjedjenek. 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_hu.pdf
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Javasoljuk, hogy elsősorban a fenti tematikus célokra illetve beruházási prioritásokra irányuló 

középtávú városi célokhoz kapcsolódjanak a város által megvalósítani kívánt integrált 

projektek, az alábbi sematikus ábra szerint: 

 

beruházási prioritás "a" projekt "1"

beruházási prioritás "b" projekt "2"

projekt "3"

beruházási prioritás "c" projekt "4"

projekt "5"

projekt "6"

beruházási prioritás "d" projekt "7"

beruházási prioritás "e" projekt "8"

projekt "9"

projekt "10"

projekt "11"

beruházási prioritás "f" projekt "12"

projekt "13"

projekt "14"

beruházási prioritás "g" projekt "15"

beruházási prioritás "h" projekt "16"

projekt "17"

in
tegrált p

ro
jekt

az integrált projekt 

és elemei 
beruházási prioritások középtávú városi célok (példa!)

"zöld gazdaság" 
térnyerésének 
elősegítése

települési kör-
nyezet javítása

fenntartható városi 
közlekedés

hátrányos helyzetű 
területek 
megújítása

 

 

 

A fentiek eredményeként az ITS olyan szerkezete jöhet létre, melyben:  

 az ITS célrendszere tágabb, mint az EU által a városok számára ajánlott prioritások 

által meghatározott célok. Az ITS céljait alapvetően a kohéziós politika tematikus 

céljai (11 db) és az ezekhez kapcsolódó beruházási prioritások határozzák meg a helyi 

sajátosságokhoz illeszkedve, ezeket egészítik ki a sajáterős vagy a magánszféra által 

finanszírozandó fejlesztések 

 az EU városok számára kifejezetten ajánlott beruházási prioritásai és a város által 

választott más prioritások így beépülnek az ITS középtávú, a középtávú városi célokat 

magában foglaló célrendszerébe 

 a középtávú városi célokhoz kapcsolódik egy vagy több olyan városi integrált projekt, 

melyek megvalósítására elsődlegesen együttesen, integrált projektként kerülhet sor a 

2014 – 2020 időszakban pl. az Integrált Területi Beruházás eljárás keretein belül.  

 az ITS által azonosított projektek megvalósítása történhet akár az Integrált Területi 

Beruházás adta kereteken belül, vagy akár más, jelenleg a kidolgozás fázisában levő 

projekt-kiválasztási eljárás eredményeképpen, illetve saját vagy magán 

finanszírozásban. 

 

Értelemszerűen a projektek hatóköre és tartalma a település sajátosságai szerint alakítandó ki. 

Az egyes integrált projektek tartalmát jelentősen befolyásolhatja az azokat finanszírozó 
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operatív programok szerkezete és megvalósításuk módja is, így a tervezés kezdeti 

szakaszában a tartalmat célszerű rugalmasan kezelni. Érdemes végiggondolni, hogy:  

 mely projektelemek megvalósítása függ egyértelműen valamely másik projekt 

megvalósításától vagy annak sikeres működésétől, így ezen projektelemek célszerűen 

nem választhatók el egymástól  

 mely projektelemek azok, amelyek ugyan pozitív hatással vannak egymásra, de 

megvalósításuktól egyenként akkor is érdemi eredmény érhető el, ha azok külön 

valósulnak meg 

 milyen módon lehetséges az egyes projektelemek átalakítása, ha azok megvalósítására 

nem integrált projekt keretében nyílik lehetőség. 

 

Az EU városok számára ajánlott prioritásaihoz illeszkedő projektek lehetséges tartalma  

 

o  „zöld” gazdaság: nem szükséges akcióterületi alapon tervezni, inkább hálózatos 

jellegű: pl. zöld-gazdasághoz kapcsolódó befektetések ösztönzése, 

energiatakarékos épületkorszerűsítések, megújuló energia-felhasználását is 

tartalmazó energiatermelő rendszerek, kapcsolódó képzés-átképzési programok, 

környezettudatosság.  

o városi környezet javítás: leginkább akcióterület alapú, de a megújulásához 

szükséges akcióterületen kívüli fejlesztések (pl. vonalas infrastruktúra) is 

kapcsolódhatnak hozzá. Lehetségesek hálózatos jellegű projektek is: pl. 

zöldfelületek vagy sétálóutcák rendszerének kialakítása, zöld infrastruktúra 

kiépítése. 

o fenntartható közlekedés: leginkább hálózatos (újjászervezett közlekedési rendszer 

egymáshoz kapcsolódó elemei – út, csomópont, pályaudvar/végállomás, bicikliút, 

stb.)  

o társadalmi, környezeti szempontból leromlott területek megújítása: elsődlegesen 

akcióterületi alapú. Várhatóan az OP-k tervezése során a „leromlott” területet 

kritériumai megállapításra kerülnek. 

 

4.2. Reális célok meghatározása, források becslése 

 

4.2.1. Forrásbecslés 

 

A város integrált stratégiája egyrészt magában foglalja azon számszerűsített (indikátorok 

elérendő értékeként kifejezett) célértékeket, melyeket a stratégia időszakában el kíván érni, 

másrészt azokat a lényeges fejlesztési projekteket, melyeket a célok elérése érdekében meg 

kíván és reálisan meg is tud valósítani a település. Értelemszerűen ezen célok és projektek a 

tervezés során nem határozhatóak meg pontosan, különösen nem a tervezés kezdeti 

szakaszában. Annak érdekében azonban, hogy a tervezés mind a kitűzendő célok, mind a 

megvalósítható projektek tekintetében a reális megvalósíthatóság keretein belül maradjon, 

célszerű a stratégia megvalósításának forrásszükségletét már a kezdeti fázistól kezdve 

megbecsülni.  
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Az ITS – ideális esetben – tartalmazza a közszféra által a településen megvalósítani tervezett 

főbb projekteket, valamint a lakosság és a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett 

vagy remélt beruházásokat olyan mértékben részletezve, amilyen mértékben ehhez az 

információ a stratégia tervezője számára rendelkezésre áll.  

 

A forrásbecslést célszerű a számításba vehető projektek megvalósítói szerint, differenciáltan 

elvégezni, az alábbiak szerint: 

 

Projektgazda 

a főbb projekt-

beruházások 

tervezett 

volumene 2014-

2020 

beruházások 

becsült volumene a 

2007 – 2013 

időszakban 

megjegyzések, a 

folyamatokat illetve 

a becslést 

befolyásoló 

lényeges 

feltételezések 

rögzítése 

önkormányzat    

központi államigazgatási 

és egyéb központi 

szereplők (pl.) 

   

 Egészségügy: 

GYEMSZI 

   

 Oktatás: 

Klebelsberg 

Intézet 

   

 Bíróságok    

 Közlekedés: NIF 

Zrt., KKK, 

MÁV, Volán, 

stb. 

   

 Megyei 

kormányhivatal 

   

 Egyetemek, 

kutatóintézetek 

   

 (stb.)    

magánbefektetők 

(fejlesztők, 

termelő/szolgáltató 

KKV-k, stb.) 

   

civil szféra     

lakosság (pl. 

társasházak)   
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Célszerű a forrásbecslés elkészítése a középtávú városi célok szerinti bontásban is, amely 

során „A főbb projekt-beruházások tervezett volumene 2014-2020” oszlop összegei kerülnek 

hozzárendelésre az egyes célokhoz. Egy-egy szereplő több cél megvalósításhoz is 

hozzájárulhat, különböző projektjeivel. Értelemszerűen a becslés akkor készülhet el, ha az 

ITS keretében megvalósítani szándékozott projektek már körvonalazódnak a tervezési 

folyamat eredményeként.  

A bizonytalanság kezelésére célszerű eszköz lehet két forgatókönyv-változat elkészítése  

 vagy alternatívaként megfogalmazva, azaz bizonyos feltételek fennállása esetén az 

egyik, más feltételek fennállása esetén a másik, akár egymástól lényegi elemeiben is 

eltérő fejlesztési stratégia és projektcsomag kerül megvalósításra 

 vagy a fejlesztések priorizálásával, azaz a fejlesztések fontossági csoportokba való 

sorolásával,  

 akár a fenti két megközelítésmód kombinációját alkalmazva.  

 

4.2.2. Az egyes szereplők által végrehajtott beruházások nagyságrendi 

becsléséhez használható elvek, feltételezések 

 

Az EU Strukturális Alapokból származó forrásainak összes volumene 2014-2020-ban 

várhatóan nem haladja meg a jelenlegi időszakban felhasznált források volumenét. Mivel az 

ország számára felhasználható források mennyisége reálértéken várhatóan kisebb lesz, mint a 

jelenlegi időszakban, optimista becslésnek tekinthető, ha a település hozzávetőlegesen azonos 

mértékű forrásbevonást tételez fel, mint a jelenlegi időszakban.  

 

A fenti megfontolást árnyalhatja az alábbiak figyelembe vétele: 

 Bár az összes forrásmennyiség valamelyest kevesebb, a várospolitika nagyobb 

hangsúlyt kap az EU 2014 – 2020 időszakának prioritásai között, ami valamelyest 

ellensúlyozhatja a városok számára az összes forrás csökkenését. 

 A gazdaságfejlesztésre szolgáló tevékenységek prioritást kapnak a 2014 – 2020 

időszak terveiben. Ez azzal járhat, hogy a gazdaságfejlesztési célokhoz kapcsolódó 

tevékenységek relatíve nagyobb forráshoz juthatnak (nem kizárólag a közvetlen 

vállalkozástámogatás sorolható ide), míg az EU kohéziós politika 11 tematikus 

céljához kevésbé illeszkedő fejlesztések számára (pl. közösségi közlekedés által nem 

érintett belterületi utak, közvetlen turisztikai szolgáltatások, szálloda-fejlesztések) 

kevesebb állami forrás lesz elérhető. 

 A magánberuházások alakulását szintén célszerű a stratégia felülvizsgálati 

munkarészeinek keretén belül felmérni, javasoltan összhangban az EU programozási 

ciklussal, a 2007 – 2013 időszakra. Ennek eredménye alapján, valamint a település 

speciális adottságainak elemzésével, versenyelőnyeinek és hátrányainak 

összevetésével becsülhető - legalább nagyságrendi szinten - azon projektek volumene 

is, ami reálisan várható a magánszektortól az elkövetkező időszakban. A becslés során 

nem jelezhetőek pontosan, megbízhatóan előre az ingatlanpiaci folyamatok, ezért a 

magánszféra fejlesztései tekintetében természetesen csak erősen hozzávetőleges 

előrejelzéseket tartalmazhat a stratégia. A magánberuházások várható volumenének és 

tartalmának előrejelzése során fontos annak végiggondolása, hogy milyen módon 

alakíthatóak úgy a közszféra beruházásai, hogy a leginkább ösztönözzék és segítsék a 

magánforrásokból gazdálkodó fejlesztők stratégiához illeszkedő beruházásait.  
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5. Város és környéke együttműködése 

Javasolt (összhangban a városfejlesztési politikák Európai Unió illetve az OECD által is 

ajánlott felfogásával valamint a vonatkozó 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet szabályaival), 

hogy a MJV a korábbi stratégiáknál alkalmazottakhoz képest intenzívebben vonja be a 

tervezésbe a város körül fekvő, a város társadalmi és gazdasági életéhez erősen kapcsolódó 

településeket, a város vonzáskörzetét is.  

 

A jogszabály lehetőséget ad a következőkre:  

8. § Az önkormányzatok által – megállapodás alapján – társulásban készített koncepciót, 

illetve stratégiát a közös tervezésben érintett önkormányzatok közös dokumentumként 

fogadhatják el. 

 

Nemzetközileg egységesen elfogadott definíció híján, az integrált stratégiakészítés 

szempontjából tekintve a vonzáskörzet meghatározása az alábbiak szerint történhet: a város 

vonzáskörzete azon települési önkormányzatok területét foglalja magában, melyek 

lakosságára, valamint gazdasági és civil szereplőinek tevékenységére a központi település – 

az MJV – gazdasága jelentős közvetlen hatással van, ami megjelenik a munkaerőpiac 

integráltságának magas fokában, a gazdasági szereplők kapcsolatrendszerének 

jellegzetességeiben, ezekből adódóan a közlekedési szokásokban, valamint esetenként a 

szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek közös használatában.  

 

A Kormány 1181/2013. (IV. 5.) Korm. határozata tartalmazza a várostérségi integrált 

programok tervezési térségeinek lehatárolásával kapcsolatos irányelveket: 

„A megyei jogú városok esetében integrált városfejlesztési programok kidolgozását, 

kiterjesztve azokat vonzáskörzetükre, amit a városok a környező településekkel közösen, a 

megyei önkormányzat bevonásával, az elérhető legfrissebb adatok, helyi felmérések és 

tapasztalatok alapján határolhatnak le. A lehatárolás során ajánlott szempontok kiemelten: 

ba) a térség kapcsolatrendszere, kiemelten a munkaerőpiac szempontjából (pl. térségi 

ingázási zóna, közösségi és egyéni közlekedési kapcsolatok), 

bb) a településekkel közös érdekeltségű fejlesztések (pl. közös közműszolgáltatások, humán 

szolgáltatások körzetei, közlekedési kapcsolatok fejlesztési lehetőségei, közös gazdasági 

alapokon nyugvó együttműködések), 

bc) egyéb földrajzi és kulturális tényezők (pl. domborzati viszonyok, közös hagyományok, 

kisebbségek megoszlása)” 

 

5.1. A város vonzáskörnyékének lehatárolása 

Jelenleg sajnos sem megbízható adatok, sem ezekre épülő módszertan nem áll rendelkezésre 

ahhoz, hogy egyértelműen és általánosan, minden településre kiterjedően lehatárolható lenne 

a települések azon köre, melyre a városnak, mint központnak erős vagy érdemi ráhatása van. 

A lehatárolás során így egyedi és rugalmas megoldásokat célszerű alkalmazni. Ezek alapján 

minden MJV a környező településekkel együtt és a megyei önkormányzat bevonásával maga 

határozza meg, mely településeket tekinti vonzáskörzetébe tartozóknak. Javasolt a térségi 

kapcsolatrendszer több szempontból való áttekintése és a vonzáskörzet határainak ehhez 

illeszkedően több forrásból származó adatok, információ segítségével történő meghatározása.  
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Legalább az alábbi szempontok figyelembe vétele ajánlott: 

 

Munkaerőpiac (elsődleges meghatározó tényező) 

 KSH ingázási adatok: javasoljuk, hogy kiinduló alapként a Központi Statisztikai 

Hivatal 2003-ban, a 2001-es népszámlálási adatok alapján készített „Területi Atlasz a 

nagyvárosi településegyüttesek lehatárolásáról” című dokumentuma szolgáljon, illetve 

rendelkezésre állás esetén a 2011. évi népszámlálás települési szintű ingázásra 

vonatkozó adatai.  

 Térségi foglalkoztatással kapcsolatos felmérések, projektek eredményei                     

(pl. foglalkoztatási paktum projektek), helyben fellelhető foglalkoztatási adatok, 

információk 

 Közösségi és egyéni közlekedés igénybevételével kapcsolatos adatok, információk 

 

Egyéb, a szomszédos településekkel közös érdekeltségű fejlesztéssel, működéssel kapcsolatos 

tényezők: 

 közös közműszolgáltatások (pl. szennyvízelvezetési agglomerációk) területe 

 humán szolgáltatások körzetei (oktatási társulás, egészségügyi szolgáltatások 

vonzáskörzete), az ennek következtében kialakuló forgalmi áramlások                        

(a munkavállalók mellett diákok, betegek, stb.) 

 meglevő vagy tervezett közlekedési kapcsolatok 

 közös gazdasági alapokon nyugvó együttműködések (pl. turisztikai desztináció) 

 egyéb földrajzi és kulturális tényezők (pl. domborzati viszonyok, közös 

hagyományok) 

 

A lehatárolás eredménye nem feltétlenül egy, egységesen minden fejlesztési irány 

szempontjából azonos településlista a megvalósítás szakaszában. A fentiekben ajánlott 

rugalmas megközelítésmód eredményezheti azt, hogy tématerületenként, fejlesztési 

irányonként, esetlegesen egy-egy jelentősebb fejlesztési projekthez kapcsolódóan más-más 

vonzáskörzet kerül kijelölésre. A frissebb adatok – mint pl. a KSH 2011 évi népszámlálás 

eredményeire épülő ingázási adatai – későbbi (várhatóan 2013. november) rendelkezésre 

állásából következik, hogy a vonzáskörzet lehatárolása a tervezési folyamat közben 

módosulhat. 

 

Javasolt, hogy a vonzáskörzetek csak annyiban vegyék figyelembe a közigazgatási vagy 

statisztikai térségi határokat, amennyiben azok a tényleges, valós kapcsolatokat illetve 

áramlásokat befolyásolják, így értelemszerűen mind a megye, mind a statisztikai kistérség és 

régió határait átmetszhetik a funkcionális városi körzetek határai. 
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5.2. A városkörnyéki tervezés során alkalmazandó tervezési és 

egyeztetési módszerek 

 

A város vonzáskörzete két szinten befolyásolhatja az MJV integrált stratégiáját:  

 a célok szintje: az MJV egyezteti fejlesztési stratégiájának célrendszerét a 

városkörnyékinek tekintett településekkel. A tervező munka, illetve az egyeztetés arra 

irányul, hogy: 

o a városkörnyékinek tekintett települések fejlesztési céljai illeszkedjenek a MJV 

céljaihoz: egyrészt a környező települések saját fejlesztéseiket a nagyváros 

stratégiájának ismeretében, azzal harmonizálva alakíthassák ki, 

o másrészt pedig hogy az MJV fejlesztései maximálisan építsenek a 

városkörnyék kihasználatlan gazdaság- és társadalom-fejlesztési potenciáljára 

(pl. munkaerő, természeti környezet, ingatlan-kínálat, kultúra, stb.) 

 

Mivel a városok és a városkörnyéki települések fejlesztési céljainak összhangban kell 

lenniük a megyei fejlesztési koncepció, illetve program céljaival, a városkörnyéket 

közvetlenül érintő fejlesztések terén kiemelt fontossággal bír a megye és az MJV 

tervdokumentumai céljainak összhangja. 

 

 az egyes projektek szintje: a célok egyezésén túl az MJV és a települések konkrét, 

közösen megvalósítandó fejlesztési projektek kidolgozásában és majdani 

megvalósításában is együttműködnek. Ezek a projektek a tervezés során mind az MJV 

stratégiájában, mind a kisebb települések stratégiai dokumentumaiban - ha a 

későbbiekben készül ilyen -, mind a megye programjában meg kell, hogy jelenjenek. 

Tervezésüket és végrehajtásukat célszerűen az MJV irányítja és hangolja össze, 

finanszírozása pedig a 2014 – 2020 közötti időszak operatív programok végrehajtási 

rendszerének kialakítását követően lesz megtervezhető.  

 

A célok szintjén történő együttműködés esetén az MJV középtávú városi céljaihoz 

illeszkedve, akár célonként különböző módon kerülhetnek bevonásra a vonzáskörzet 

települései, míg a projektszintű együttműködésben azon települések, illetve egyéb partnerek 

vesznek részt, amelyeket a projekt közvetlenül érint.  

 

Értelemszerűen az együttműködés önkéntes: az MJV városkörnyékre kiterjedő stratégiájának 

csak azon elemei érvényesek a városkörnyék településein, melyeket az érintett települések 

elfogadnak, valamint a városkörnyék településeinek esetleges speciális érdekei olyan 

mértékben épülhetnek be az MJV stratégájába, amilyen mértékben azok elfogadhatóak a 

megyei jogú város számára.  
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5.3. A városkörnyékre kiterjedő projektek, programok lehetséges 

tartalma 

 

Az alábbiakban példaként kerülnek bemutatásra olyan tématerületek, ahol érdemes 

megfontolni város és környéke, akár projekt-szintű együttműködését:  

foglalkoztatás-ösztönző programok (pl.):  

• Inkubátorházak létesítése és működtetése kezdő vállalkozások segítése számára  

• Kezdő vállalkozások elindítása, illetve megerősítése érdekében beruházási és szakmai 

tanácsadás, indokolt esetben képzési program révén történő támogatása 

• Vállalkozások tartós munkahely-teremtése érdekében szükséges infrastruktúra 

kiépítése, eszköz- és piacfejlesztési beruházásainak támogatása 

• Helyi-közösségi közfoglalkoztatási célú kezdeményezések támogatása (melyek 

ösztönzik a munkanélküliek foglalkoztatását, szakmai ismeretek bővítését, valamint a 

mentális fejlődést) 

• A nők foglalkoztatását segítő szolgáltatások támogatása (pl. gyermekfelügyeletet 

biztosító szolgáltatások, házi ápolás szervezése) 

• Képzési, tanácsadási programok a változó munkaerőpiaci körülményekhez való 

alkalmazkodás érdekében munkanélküliek számára 

 

A beavatkozások még kiegészíthetők a foglalkoztatást ösztönző pénzügyi támogatásokkal, 

illetve indokolt esetben egy térség, vagy település foglalkoztatásában meghatározó 

strukturális/menedzsment problémákkal küzdő vállalkozások szervezeti modernizációjának 

ösztönzésével. 

 

innovációt ösztönző programok (pl.): 

• Klaszterek, hálózatos együttműködések támogatása és ehhez kapcsolódóan innovációs 

közvetítők, partnerség-építők működtetése 

• K+F tevékenységet végző vállalkozások fejlesztése (önállóan vagy kutató intézetekkel 

együttműködésben) 

• Jelentős innovációs potenciállal rendelkező, kezdő vállalkozások támogatása 

• Képzési programok támogatása az innovációhoz, K+F-hez kapcsolódóan 

• KKV-k beruházásainak támogatása (közvetlen beruházással, pénzügyi eszközökkel) 

• Iparterületek, szolgáltató központok fejlesztése a telephelyi feltételek javítása 

érdekében 

• Térségi marketing vállalkozások értékesítési tevékenységének támogatására 

• Képzési programok vállalkozásoknak és munkavállalóiknak 

 

kulturális és természeti értékek turisztikai hasznosítását szolgáló programok (pl.): 

• kulturális és természeti örökségre épülő turisztikai vonzerő és szolgáltatások 

fejlesztése 

• hálózatos „rekreációs  infrastruktúra” (lovas, biciklis, gyalogos, vízi) 

• desztinácó-menedzsment - turisztikai együttműködések és marketing támogatása 
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közösségi közlekedési programok (pl.): 

• közösségi közlekedés ill. a munkába járás feltételeit javító közúthálózati beruházások 

• városi, elővárosi közösségi közlekedési rendszerek összehangolt fejlesztése, 

multimodalitás elősegítése  

• kerékpárforgalmi hálózat kialakítása 

 

hulladék újrahasznosítását célzó programok (pl.): 

• az újrahasznosítási kapacitások fejlesztése 

• hulladék-keletkezés megelőzését ösztönző programok, akciók  

• hulladékgyűjtést, hulladék elhelyezést és szelektálást fejlesztő beruházások 

• ipari hulladékok nyersanyagként való felhasználása, „hulladék-börze” (kísérleti) 

kialakítása 

 

A fenti felsorolás példa jellegű, további projektek kidolgozására kerülhet sor más 

tématerületeken illetve ágazatok bevonásával, mint pl. a közoktatás, a vízgazdálkodás vagy a 

szennyvízkezelés területe.  

 

 

6. A partnerség szervezése és menedzselése 

 

Bár a partnerségről rendelkezik a vonatkozó 314/2012 (XI.8) kormányrendelet 29. 

paragrafusa, a tervezési munka során fontos annak figyelembe vétele, hogy a jogszabályi 

előírások teljesítése a partnerséggel kapcsolatos lehetőségek minimumát fogalmazza meg. Az 

egyeztetési eljárások szabályozás szerinti lefolytatása önmagában nem jelent széleskörű 

partnerséget. Míg a jogszabályokban meghatározott partnerségi folyamat elsősorban az egyes 

ágazati feladatok ellátásáért felelős szervekkel való egyeztetést jelent, addig a széles körű 

partnerség a fejlesztések által érintett társadalmi és gazdasági szereplők tágabb körére terjed 

ki, célja nem kizárólag a tervezett fejlesztések egyeztetése az érintett szakterületek 

elképzeléseivel, hanem a stratégia által érintettek bevonása a stratégia egészének tervezési, 

majd végrehajtási folyamatába. Ennek körében a partnerségi folyamat fő célja az érintettek: 

 igényeinek, szükségleteinek, problémáinak feltárása 

 ötleteinek, javaslatainak megismerése, 

 sajátos fejlesztési érdekeik és céljaik megismerése és összehangolása  

 megnyerése és ösztönzése arra, hogy saját tevékenységükkel, illetve fejlesztéseikkel 

segítsék a stratégia megvalósulását 

 együttműködésének segítése, kölcsönös informálása egymás tevékenységéről, 

valamint a fentiek beépítése a stratégiába.  

 

Ebben a szellemben fogalmaz meg konkrét elvárásokat a „Módszertani segédlet az Integrált 

Városfejlesztési Stratégia, fenntartható városfejlesztési programok felülvizsgálata” című, a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiadott pályázati dokumentum. Emellett a 

Városfejlesztési Kézikönyv ide vonatkozó 4.4. fejezete is részletes útmutatásokkal szolgál.  
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A partnerségi folyamat során, összhangban a kormányrendelet előírásaival, az alábbi 

feladatok merülnek fel:  

 

A partnerek azonosítása 

 

Törekedni kell arra, hogy a partnerek széles körben reprezentálják a város társadalmi, 

gazdaság, tudományos, kulturális életét. A partnerek körét nyitottan érdemes meghatározni, 

abba a tervezési munka megindulását követően is bárki szabadon beléphet. A tervezési 

folyamat során az aktív partnerek körét nyilvánosan, mindenki által hozzáférhetően kell 

nyilvántartani, pl. a városi honlap tervezési partnerségre szánt felületén. 

 

A partnerek köre terjedjen ki legalább az alábbi szervezetekre:  

 az érintett önkormányzatok (a városkörnyék önkormányzatai, a megyei önkormányzat) 

 azon állami szervezetek, melyek tevékenysége a fejlesztés, vagy működtetés 

szempontjából közvetlenül érinti a fejlesztési stratégiát (pl. GYEMSZI Területi 

Egészségügyi Szolgáltatási Központ, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 

tankerületek vagy a megyei kormányhivatal) 

 közszolgáltatást nyújtó vállalatok (pl. vízművek, Volán társaság, MÁV, 

hulladékkezeléssel foglalkozó társaság, távhő szolgáltatók és fűtőművek) 

 a fejlesztéspolitika koordinációjában aktív szervezetek (az érintett regionális fejlesztési 

ügynökség, a regionális innovációs ügynökség, esetlegesen a megyei 

gazdaságfejlesztő szervezetek, KKV fejlesztő szervezetek) 

 a gazdaság képviselői (a Kereskedelemi és Iparkamara, az Agrárkamara, a helyi, ill. 

regionális gazdaság fejlesztésében aktív egyéb szervezetek helyi szervezetei, a 

település, ill. közvetlen környezetének jelentős foglalkoztatói, befolyásos üzleti 

döntéshozói, stb.) 

 a felsőoktatás, kutatás képviselői (egyetem, egyéb felsőoktatási intézmények, 

kutatóintézetek) 

 a kultúra, környezetvédelem, esélyegyenlőség, közlekedés, illetve egyéb, helyi 

szempontból jelentős területen aktív civil szervezetek 

 nemzetiségek képviselői, nemzetiségi önkormányzatok 

 a lakosság általánosságban (mint külön célcsoport) 

 

Bár a központi kormányzat képviselőivel való párbeszédet alapvetően a jogszabály szerinti 

egyeztetési eljárások szabályozzák, az önkormányzati és állami feladatellátás közelmúltbeli 

változásai és az összhang megteremtésének igénye miatt célszerű arra törekedni, hogy a 

központi kormányzat helyi képviselői lehetőség szerint már a tervezés korai fázisában 

bevonásra kerüljenek a folyamatba.  

 

Partnerség a stratégia készítésének folyamatában 

 

A stratégiakészítés során a partnerség működését tervezni szükséges, a helyi sajátosságokhoz 

igazítva. A partnerek bevonása a partnerségi terv alapján történik. Célszerű, ha a partnerségi 

terv végrehajtásának mérföldköveit a tervezés során az önkormányzat figyelemmel kíséri. A 

partnerségi terv végrehajtásához felelőst kell rendelni, aki a partnerség működtetésére 

szolgáló eszközrendszerre is befolyással bír. 
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Az alábbiakban bemutatásra kerül egy lehetséges modell a stratégia készítése során 

alkalmazható szervezeti rendre, illetve a főbb egyeztetési fórumokra: 

 

Döntéshozatal
Közgyűlés, funkcionális 

térségi tanács

Tervezési irányítója 

(felelős tisztségviselő)

Koordinációs Bizottság 

(tisztségviselő Polg. Hiv, 

Városfejlesztő társaság, 

szakmai koordinátor)

Szakmai munka koordinálója - 

vezető tervező

Tematikus munkacsoportok (a 

szakterületi munka végig 

kísérése, vagy egy-egy 

témához eseti alapon 

szervezve)

- vélemények, javaslatok

- szakértői, személyes input

Tematikus szakértő tervezők

 - munkcsoportok 

koordinálása

 - szakmai anyagok, 

javaslatok készítése

Polgármesteri Hivatal 

szakértő

Önkormányzati gazdasági 

társaság, intézmény szakértő

Egyéb, pl. civil szervezet 

szakértő

Állami intézmény szervezet 

szakértő

Társadalmi 

egyeztetés

jogszabályi 

egyeztetés 

biztosítása

Irányítás, döntés 

előkészítés

Tervezés, 

javaslatok 

kidolgozása

Vállalkozói érdekképviseletek, civil szervezetek, lakossági csoportok (pl. területi alapon 

szervezett) bevonása (pl. fórum, kérdőíves megkérdezése, kitelepülés 

nagyrendezvényeken, piacnapon)

- előzetes javaslat, véleménykérés

- fejlesztési javaslatok, projektek szűkebb érkdekkörben való véleményezése

Egyeztetés a stratégiakészítés és a programozás folyamatában

 

 

Fontos, hogy egyértelmű szerepek és felelősségek alakuljanak ki a megbízók és a 

munkavégzésbe bevont szakemberek között. Kulcskérdés, hogy a tervezésbe bevont 

szakemberek egyaránt képviseljék a tárgyilagosságot, a stratégiai látásmódot; ismerjék a 

finanszírozási környezetet; valamint rendelkezzenek olyan információkkal, melyek 

alkalmasak arra, hogy az egyes folyamatok okait feltárják, s ezzel segítsék, hogy a bevont 

partnerek véleményei és javaslatai érdemben be tudjanak épülni a stratégiába; valamint hogy 

a partnerek reális és gyakorlatias visszajelzést kapjanak arról, hogy igényeik és szándékaik 

várhatóan mennyiben lehetnek megvalósíthatók a stratégia keretei között. 

 

A tervkészítés folyamatába javasolt bevonni az adott társadalmi folyamatokban meghatározó, 

vagy a stratégia megvalósításában kulcsszerepet betöltő szervezeteket és azok képviselőit. A 

szervezetek tevékenységének jövőbeni eredményeit és elképzeléseit már a tervezés során meg 

lehet határozni és a stratégiai célok vagy a kulcsprojektek közé beépíteni. 
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Fontos a széles nyilvánossággal, így a lakossággal, illetve a vállalkozásokkal való egyeztetés. 

Ezen folyamatok során leginkább az értékválasztást tartalmazó stratégiai kérdések 

megvitatása célszerű, vagy párbeszéd folytatása egy szakmailag, illetve területileg lehatárolt 

probléma esetén. Így lehet fenntartani, hogy ne legyen parttalan a párbeszéd, legyen az 

információknak relevanciája és fennmaradjon az érintett lakosok, vállalkozások fejlesztések 

iránti érdeklődése. Ez utóbbi érdekében javasolt a stratégia megvalósításáról, illetve az 

eredményekről az érintettek folyamatos tájékoztatása (pl. korábbi stratégiához kapcsolódó 

eredmények bemutatása). 

 

Az alábbi ábra bemutatja, hogy a szakértők és a munkacsoportok tervezésbe való bevonása 

milyen módon ajánlott. Mind az elemzés, értékelés, mind a javaslattétel szakaszában fontos, 

hogy a tervezést koordináló, illetve a szövegezést készítő szakértők intenzív, iteratív jellegű 

párbeszédet folytassanak a helyi szakértőkkel. Csak a közös munka hozhatja meg azt az 

eredményt, hogy egy egységes, a központi iránymutatásokkal és a finanszírozási feltételekkel 

koherens stratégiába párbeszéd útján beépüljenek a stratégia megvalósításában kiemelt 

szerepet játszó helyi szervezetek álláspontjai. A feladatvégzés ütemezése nagyban függ a 

munkát finanszírozó forrás (támogatás) követelményeitől, illetve a tervezés eredményeként 

elvárt dokumentummal szemben támasztott követelményeitől. 
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Tematikus szakértő 

tervezők
Tematikus munkacsoportok

Széles körű partnerségi 

egyeztetés

(megfelelés jogszabályi 

egyeztetési igénynek)

Adatgyűjtés és adatelemzés

Adatelemzés véleményezése;

folyamatok, ok-okozatok 

értékelése

Értékelés, készítése

Elemzés és értékelés 

megvitatása, véglegesítése

piroritás területek 

megfogalmazása

Előzetes fejlesztési 

jasvalatok, igények 

megfogalmazása

Javaslat a fejlesztési célokra, 

priorizált tématerületekre

Fejlesztési célok 

véleményezése;

javaslat a beavatkozásokra

(egyeztetés gyakorisága függ a 

dokumentum 

részletezettségétől)

Fejlesztési javaslatok, 

beavatkozások leírása

Fejlesztési javaslatok, 

beavatkozások véelményezése

Javaslati anyag 

véleményezése

Elemezés 

és 

értékelés

Javaslatok véglegesítése

Szakértők és munkacsoportok bevonása a tervezésbe

Javaslat-

tétel
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A partnerségi folyamat megtervezése során az alábbiakra célszerű figyelemmel lenni:  

 a partnerség strukturálása: a partnerekkel folytatott párbeszéd megszervezése, oly 

módon, hogy az lehetőséget adjon az érdekeltek véleményének ütköztetésére és 

konszenzus vagy kompromisszum kialakítására a bevontakat érintő kérdésekben. Erre 

példa lehet tematikus és területi munkacsoportok megszervezése 

 a partnerségi struktúrához és a partnerek sajátosságaihoz illeszkedő kommunikációs 

csatornák kiépítése: figyelemmel kell lenni arra, hogy a különböző érdekeltek illetve 

csoportjaik információ-igénye és az információs csatornák használatának módja 

különbözik. Fontos az információ és részvételi lehetőség valamennyi érintett számára 

való hozzáférhetőségének biztosítása is. 

 megfelelő idő álljon rendelkezésre az információ megismerésére, feldolgozására és 

saját vélemény kidolgozására a partnerségi csoportoknak. Ez csoportonként és 

feladattól függően eltérő is lehet.  

 A partnerség során adott vélemények dokumentálása, illetve a visszacsatolás 

megszervezése a véleményekkel kapcsolatban, melynek különböző formái lehetnek 

(pl. fórumokon helyben vagy írásos véleményadás) 

 az aktív véleménynyilvánítás ösztönzése, segítése: a partnerségi folyamat nem merül 

ki a dokumentumok tervezeteinek megküldésében, majd a vélemények 

összegyűjtésében. Célszerű olyan eszközöket választani, amely az adott célcsoportot 

ösztönzi arra, hogy véleményt nyilvánítson. Ennek egyik eszköze lehet a nyitott és a 

célcsoport szokásaihoz, igényeihez illesztett kommunikáció, valamint a gyors és 

pontos visszacsatolás a javaslatok, vélemények sorsáról. 

 a sokszínűségben rejlő lehetőségek kihasználása: az újszerű gondolatok felszínre 

kerülését segítheti pl. vegyes munkacsoportok, kreatív csoportok létrehozása vagy a 

fejlesztéspolitikában esetlegesen még kevéssé aktív, de a város életéről vízióval, 

véleménnyel bíró csoportok egyéni ötletekkel történő bevonása (ötletbörzék, 

ötletpályázat, művészeti alkotás, stb.) 

 

A partnerek bevonása a stratégia megvalósítása során elsősorban a monitoring-

tevékenységekbe célszerű (pl. egy városi stratégiai monitoring bizottság működtetésével, 

amely már a tervezés fázisában is közreműködhet), de érdemes végiggondolni egyes 

partnerek bevonását a későbbi esetleges projekt-kiválasztási folyamatokba (összhangban a 

megvalósítás végleges rendszerével), valamint a stratégia esetleges későbbi értékeléseinek 

folyamatába is. 

 

Bár a partnerek legnagyobb részének bevonása csoportosan, pl. tematikus vagy területi 

munkacsoportokban, monitoring csoportokban történhet, jelentősebb partnerek esetén 

egyénileg is célszerű konzultációk lefolytatása. 
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7. Megvalósítási kérdések 

7.1. Menedzsment és monitoring 

 

Jelen Útmutató nem tartalmaz a Kézikönyvhöz képest új információt a városfejlesztési 

stratégiák menedzselésével kapcsolatosan, mindenképpen megfontolásra ajánlja azonban az 

alábbiakat: 

 

Monitoring 

 

A jelenlegi, 2007 – 2013 időszak egyik fontos tapasztalata, hogy a célok megvalósulásának 

méréséhez szükséges adatok nem vagy csak korlátozottan állnak a települések rendelkezésére, 

így a stratégia menedzselésének egy fontos eszköze nem áll a települések rendelkezésére.  

 

Mivel a 2014 – 2020 közötti időszakban az ún. eredményközpontúság („result orientation”) 

elve miatt az indikátorok és azok célértékeinek szerepe megnő, mindenképpen ajánlott, hogy 

az ITS indikátorai úgy legyenek kialakítva, hogy azok egyértelmű és hozzáférhető adatokra 

támaszkodjanak, azaz az indikátorok változását az adatok egyértelmű változásához lehessen 

kötni. Erre a célra mind központilag, mind a település által gyűjtött adatok felhasználhatók. 

 

Fontos a fentiek következtében, hogy a település az ITS keretében törekedjen a stratégia 

megvalósulásának nyomon követésére alkalmas adatbázis létrehozására. Az adatbázis 

célszerűen terjedjen ki mind a végrehajtással kapcsolatos, mind az indikátorértékek 

változásának mérésével kapcsolatos adatokra. Lényeges menedzsment-funkcióként ajánlott a 

monitoring tevékenység irányításával és szervezésével kapcsolatos feladatok megjelenítése, 

mind a stratégia tervezése, mind a végrehajtás során. 

 

Jelen Útmutató csak megerősíti a Kézikönyv azon ajánlását, hogy a monitoring tevékenység 

értékelő elemeibe a stratégia tervezésében döntő szerepet kapott partnerek kerüljenek 

bevonásra (pl. stratégiai monitoring bizottság vagy hasonló települési fórum rendszeres 

működtetésének eszközével). 

 

Stratégia és operatív menedzsment funkciók 

 

A 2007 – 2013 időszakban az IVS-ek megvalósításában – az esetek egy jelentős részében – 

viszonylag csekély szerepet játszottak a stratégia felső szintű, a stratégiai menedzseléssel 

összefüggő döntések, összefüggésben vélhetően azzal, hogy az IVS-ek a ROP integrált 

projektjein kívül kevéssé befolyásolták az NSRK/ÚSZT operatív programjai által 

finanszírozott fejlesztéseket. A menedzsment feladatainak operatív, az akcióterületi 

fejlesztések lebonyolítására irányuló funkciói jól működtek, gyakorlatilag minden megyei 

jogú városban működőképes városfejlesztő társaság található.  

 

A 2014 – 2020 időszakban várhatóan a projektek szélesebb körét befolyásolja majd az ITS 

(pl. az ITB eszközén keresztül). Ennek érdekében célszerű, ha az ITS tervezésének keretében 

átgondolásra kerülnek a stratégia menedzselésével kapcsolatos tapasztalatok, elsődlegesen az 

alábbiakra összpontosítva:  
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 a stratégiai menedzsment funkciók megléte, működése és kapcsolatai az operatív 

funkciókkal 

 a stratégia társadalmi szintű monitoringja 

 a városfejlesztő társaság működésének általános tapasztalatai 

 a városfejlesztő társaság hatása a város akcióterületeken kívüli projektjeinek 

azonosítására, végrehajtására  

 

Az ITS stratégiai menedzsmentjének képesnek kell lennie arra, hogy érdemben segítse a 

jövendőbeli ITB projektjeinek helyi koordinációját, ennek körében kapcsolatot tartson mind a 

finanszírozó IH-kal, mind a város felső szintű vezetésével (esetlegesen pl. a megyei szintre 

delegált végrehajtó feladatok felelőseivel), hogy a szakmai tartalom tekintetében 

befolyásolhassa az egyes projektek végrehajtására irányuló (operatív) menedzsment 

tevékenységét. Valószínű ezért, hogy az ITB végrehajtása, illetve az ITS egyéb projektjeinek 

összehangolt megvalósítása a stratégiai menedzsment funkciók lényegi erősítését követeli 

majd meg, megtartva, szükség szerint bővítve a városfejlesztő társaság meglevő operatív 

kapacitásait is. Az általános tapasztalatok alapján javasolt, hogy a stratégiai menedzsment 

továbbra is a városi önkormányzat hivatalán belül kerüljön kialakításra, míg az operatív 

funkciók ellátását a városfejlesztő társaság lássa el.  

 

 

7.2. Egy lehetséges megvalósítási rendszer 

 

A stratégiák megvalósításának rendszere az EU és Magyarország közötti Partnerségi 

Megállapodás tartalmának ismeretében alakítható ki, annak aláírását követően véglegesíthető. 

Az alábbi ábra illusztrálja a megvalósítás egy lehetséges módját. Az ábra összefüggései 

inkább a törekvések céljait, mint azok várható végeredményét mutatják be és az következő 

feltevések figyelembe vételével készült: 

 

 A város által az ITS keretében azonosított fejlesztési projekteket több OP, különböző 

prioritásaiból támogatja. 

 A MJV az Integrált Területi Beruházásának részeként jelentős projektjeit 

összekapcsolva, egyfajta „projekt-csomaggá” alakítva megegyezik az egyes OP-ok 

irányító hatóságaival az adott OP-hoz illeszkedő egyes projektek támogatásáról és a 

támogatás fő feltételeiről és ütemezéséről. Az ITB-k által finanszírozható projektek 

jellegét és körét a Partnerségi Megállapodás tartalmazza. A projektek egy része 

kiterjedhet olyan településekre is, melyek a város vonzáskörzetében helyezkednek el, 

és ezen települések más támogatási rendszerekhez való hozzáférését (mint pl. másik 

OP-ok, prioritások) nem érinti. 

 Az ITB-be nem illeszkedő projektelemek, valamint a magánszféra kapcsolódó 

fejlesztései pályázati, vagy egyéb támogatási rendszer (pl. megyei programok) 

keretében juthatnak támogatási forráshoz, versenyezve más települések, illetve 

vállalkozók hasonló projektjeivel. 

 Az MJV integrált projektet készít többek között azon prioritásokhoz illeszkedve, 

melyeket az ERFA rendelet kifejezett „városi prioritásként” jelenít meg. Ez az 

integrált projekt valamely jövendőbeli OP egy, kifejezetten az „integrált fenntartható 
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városfejlesztési projektek” támogatására kialakított prioritás-tengelyének forrásaiból 

részesedhet egészében, mint integrált projekt. Az így finanszírozott integrált projekt 

részét képezheti a városi ITB-nak és szintén kiterjedhet olyan településekre is, melyek 

a város vonzáskörzetében helyezkednek el. 

 

 

 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Operatív Programok szerkezete és tartalma folyamatosan 

változik a programok tervezésének és tárgyalásainak előre haladásával. Emellett kialakítás 

alatt vannak az ITB-k tervezését és tartalmát érintő részletszabályok.  

 

Az egyes Operatív Programok Irányító Hatóságai az egyes városi projekteknek az OP-hoz, 

illetve a kialakuló ITB-hez való illesztése tekintetében várhatóan az ITS mellett további, a 

projekteket és összefüggéseiket részletesebben bemutató dokumentumok elkészítését igénylik 

majd. Ezen dokumentumok részletei az adott OP Irányító Hatóság információigényének 

megfelelően dolgozandók ki, az ITS célrendszeréhez illeszkedve.  

 

8. Az ITS önértékeléséhez alkalmazandó szempontok, 

kritériumok 

 

Az önértékelő szempontok célja, hogy segítse a stratégia tervezőit és érdekeltjeit abban, hogy 

áttekinthessék és megítélhessék, hogy a stratégia illeszkedik-e az útmutató javaslataihoz, és 

hogy ennek nyomán megtehessék azokat az intézkedéseket, melyek a stratégia minőségének 

további javításához szükségesek. Ennek fényében a szempontrendszer nem tér ki külön az ITS 

szempontjából irányadó 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet tartalmi, illetve a tervezés 

folyamatát érintő szabályainak való megfelelés ellenőrzésére.  
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A Megalapozó vizsgálatokhoz kapcsolódó szempontok 

 

A város egészére vonatkozó helyzetelemzés  

 kitér minden fontos területre (társadalom, gazdaság, környezet, közlekedés, 

közszolgáltatások, lakásállomány, funkcióellátottság) és számszerűsített adatokkal 

támasztja alá megállapításait. 

 tendenciákat is bemutat legalább 5 éves időtávra támaszkodva visszamenőleg.  

 

A helyzetelemzés tekintetében fontos tématerületnek tekintendők a 2014 – 2020 időszakban 

az alábbiak: 

(i) Az EU kohéziós politika 11  tematikus céljához kapcsolódó tématerületek (nem cél 

a közvetlen megfelelés a helyzetelemzés és a tématerületek között, de pl. értékelési szempont 

lehet, hogy a 11 tematikus célhoz kapcsolódóan – értelemszerűen különböző fejezetekben – 

készültek-e elemző munkarészek a település helyzetét illetően). A későbbiekben ezen 

munkarészek segítségével lehet a beruházási prioritásokra épített célokat jól alátámasztani. 

Azok a tématerületek különösen fontosak, ahol az előző IVS készítése eltelt időben vélhetően 

lényegi változás következett be. 

 

(ii) Az IVS végrehajtása során felismert, nyilvánvalóvá vált  

 társadalmi folyamatok (népességcsökkenés, elöregedés, külföldi munkavállalás, 

születésszám-csökkenés, stb.) 

 gazdasági folyamatok (termelés, kereslet visszaesése, tőkebefektetések alakulása, 

KKV-k helyzete, stb.), valamint  

 az eltelt időszak fejlesztéseinek (pl. NFT, NSRK/ÚSZT illetve egyéb – sajáterős és 

magán-fejlesztések) várható vagy érzékelt, feltárt hatásai. 

 

(iii) Azon tématerületek, melyekhez kapcsolódóan a tervezést megelőző időszakban 

érzékelhető problémák jelentek meg (pl. zsúfoltság, beépíthető terület hiánya, leromló 

területek, szegénység, stb.), esetlegesen kiaknázható lehetőségek merültek fel (pl. 

felértékelődő környezet, javuló megközelíthetőség, stb.). Ilyen problémákat vagy 

lehetőségeket feltárhattak esetleges értékelő jelentések, projektek tapasztalatai, a városi 

partnerek különböző csoportjaitól érkezett visszajelzések, de eredhetnek a város vezetésétől is 

(testület, polgármester, hivatal egyaránt). 

 

A helyzetelemzés figyelembe veszi a város térbeli, társadalmi és gazdasági szerkezetét és 

ezen szerkezethez igazodva területi alapú rész-elemzéseket tartalmaz. Ennek körében 

jellemző funkcionális területeket, illetve városrészeket különít el, és ezeket úgy elemzi, hogy 

mind a város egészéhez való illeszkedésük módja, mind saját speciális belső erőforrásaik, 

problémáik, illetve fejlesztési szükségleteik alátámasztottak legyenek. Az ezen a módon 

elemzett területek lefedik a város belterületét.  

 

A helyzetelemzést a legfrissebb elérhető  és releváns adatokra alapozták. Az elemzés során 

tendenciák kerültek azonosításra, valamint történt összehasonlítás hasonlónak tekintett 

városok adataival (pl. gazdasági erő, földrajzi pozíció, domináns ágazat jelenléte, 

népességszám, közigazgatási szerepkör, stb. lehet a „hasonlóság” alapja) minden, a város által 



46/50 

fontosnak tartott tématerületen. A „fontos” tématerületek ebben a vonatkozásban azok, 

melyek érdemben kapcsolódnak az ITS céljaihoz.  

 

A helyzetértékelés kitér a város és vonzáskörzete kapcsolatára. A vonzáskörzet 

meghatározása a valós helyzetet tükrözi, kialakításánál érvényesültek az Útmutató elvei. 

 

Megtörtént a 2007 – 2013 időszak fejlesztéseinek számbavétele, tanulságok megfogalmazása 

(fontos, hogy az NSRK/ÚSZT egésze által a városba juttatott fejlesztések és a saját, illetve 

magán finanszírozású fejlesztések számbavétele is megtörténjen). 

 

 

A Helyzetértékeléshez kapcsolódó szempontok 

 

A helyzetértékelés részeként következtetések kerültek megfogalmazásra, mely következetések 

az egyes területeken feltárt problémák, lehetőségek alapján, azok egymásra hatását is 

figyelembe véve, integrált módon kerültek megfogalmazásra. Ezen következtetések nem 

egyoldalúak, tehát kiemelik a város - vagy annak egyes részei - erősségeit, ugyanakkor 

gyengeségeit, problémáit is.  

 

A helyzetértékelés minden következtetése kapcsolódik a helyzetelemzéshez és az abban 

azonosított, lehetőség szerint számszerűsített módon, adatokkal alátámasztott jelenségre épül. 

Emellett a helyzetértékelés figyelembe veszi a Koncepció részeként megfogalmazott jövőkép 

által fontosnak tartott értékeket és a hosszú távon elérendő kívánatos állapot jellemzőit, és 

értékelő jellegű megállapításait ehhez igazodva teszi meg. 

 

A helyzetértékelés kitér a város és vonzáskörzete kapcsolatára. 

 

A város egyes területeire vonatkozó helyzetértékelés szintén számszerűsített adatokra 

támaszkodik, tendenciákat is elemez, összességében az egész várost lefedi és kiemel olyan 

középtávon fontos fejlesztendő városi területeket, amelyek a város fejlesztési 

tevékenységének kulcsterületeit jelentik. 

 

 A helyzetértékelés figyelembe veszi az ágazati stratégiákat valamint a múltbeli és a jelenleg 

zajló fejlesztések eredményeit és tanulságokat fogalmaz meg azok alapján. A helyzetértékelés 

kifejezetten fókuszál az NSRK/ÚSZT várost érintő fejlesztései eredményeinek, ahol lehet 

(várható) hatásainak feltárására és következtetéseket fogalmaz meg, hogy ez alapján milyen 

módosítások kívánatosak az város 2020-ig tartó stratégiájában. A változási igények a célok és 

eszközök körét egyaránt érinthetik. 

A helyzetértékelés figyelembe vette a településrendezési tervben rögzített fejlesztési 

lehetőségeket és korlátokat, és azokkal kapcsolatosan állást foglal. Az állásfoglalás lehet a 

rendezési terv változatlanul hagyása vagy a szükségesnek tartott változások azonosítása. 
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A településfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó szempontok 

 

A jövőkép és célrendszer (a hosszú távú célok rendszere) összhangjának vizsgálata a hasonló 

időtávú (pl. OTK, megyei koncepció) szakpolitikai és területi tervezési dokumentumokkal 

megtörtént, az eltérések értékelésre kerültek és a szükségesnek tartott beavatkozások 

megfogalmazódtak.  

 

A jövőkép és a célrendszer megalapozottsága a helyzetértékelés összefoglalásából 

egyértelműen (pl. SWOT, problémafa-célfa) levezethető. Nem fogalmaz meg a város olyan 

célkitűzést, amelynek a reális alapja nem bizonyítható (pl. erőteljes turisztika hangsúlyok 

megfelelő turisztikai adottságok nélkül).  

 

A jövőkép és a célrendszer a város specifikus adottságait tükrözi, nem sablonos, nem 

alkalmazható bármely városra tetszőlegesen. 

 

A koncepció hosszú távú céljai a város hosszú távú jövőképének elérését segítik elő.  

 

A jövőkép a helyi társadalom széles körű bevonásával, a település reális helyzetének 

figyelembe vételével került megfogalmazásra. 

 

A hosszú távú célokhoz hatásindikátorok kötődnek, az indikátorok értékének megfigyelésére 

vonatkozó terveket az ITS monitoring fejezete tartalmazza 

 

Az integrált településfejlesztési stratégiához kapcsolódó szempontok 

 

Célok: 

Az ITS középtávú városi céljai illeszkednek az ERFA, ESZA és az EMVA által támogatható 

beruházási prioritásokhoz és egyértelműen kapcsolatba hozhatók a 11 uniós szintű kohéziós 

politikai tematikus céllal (útmutató szerint). Ha bizonyos cél nem illeszkedik, annak 

közösségi finanszírozása nem lehetséges! Különös figyelmet érdemes fordítani arra, hogy az 

alábbi EU szintű célok megjelennek-e a célok között: 

 a település gazdasági teljesítőképességének javítására irányuló célok, s ehhez 

kapcsolódóan a foglalkoztatás növelése 

 a település környezetének fejlesztésére, illetve a klímavédelemre irányuló célok 

 a társadalmi befogadás erősítésére, a szegregáció megszüntetésére, az esélyek 

kiegyenlítésére irányuló célok 

 

Az ITS céljai illeszkednek a megyei fejlesztési program céljaihoz. Ha a város vagy a megye 

egyes speciális céljai között nem hozható létre illeszkedési kapcsolat, az ebből fakadó 

kockázatokat fel kell tárni és kezelésükre tervet kell készíteni, melyet az ITS megfelelő 

fejezetébe kell illeszteni. 

 

Az ITS céljai illeszkednek a koncepció hosszú távú céljaihoz. Az ITS világosan bemutatja, 

hogy az ITS céljainak teljesülése miként járul hozzá a város koncepció szerinti hosszú távú 

céljaihoz illetve jövőképéhez. 
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A célokhoz indikátorok kapcsolódnak és az indikátorok célértékei felvázolásra kerültek a 

várhatóan bevonható források nagyságrendi becslése alapján. 

 

A városrészi szintű célok összhangban vannak a városrészre vonatkozó helyzetelemzésben 

foglaltakkal és a városi tematikus célokkal. A városrészi célok teljesülése érdemben 

hozzájárul a városi szintű célok eléréséhez.  

 

Az ITS készítése során a funkcionális várostérség-központi szerepkörből adódó problémák, 

lehetőségek és feladatok figyelembe vételre kerültek, a stratégia a szomszédos településekkel 

egyeztetett, annak készítésébe a városkörnyékiként azonosított települések bevonásra 

kerültek. 

 

 

A tervezett beavatkozások:  

 

Azonosításra kerültek a városfejlesztés legfontosabb beavatkozásai: 

 a városi kulcsprojektek, melyek egyértelműen olyan jelentőségű projektek, melyek 

döntően hozzájárulnak egyes középtávú városi célok teljesüléséhez. A célokhoz nem 

kapcsolódó nagyberuházások, pusztán méretük miatt, nem tekinthetők 

kulcsprojektnek.  

 a hálózatos projektek (melyek esetében érdemes figyelemmel lenni arra, hogy (i) valós 

hálózatba szerveződjenek az ily módon kialakított projektek) (ii) a hálózatok magukba 

foglaljanak minden ésszerűen kapcsolódó lehetséges elemet, illetve területet.  

 az akcióterületi projektek 

 

A stratégia a lehető legnagyobb mértékben kihasználja az egyes projekt-típusok közötti 

szinergiák lehetőségét. Az egyes projektek várható eredménye a középtávú városi célok 

megvalósulásának irányába hat. 

 

A stratégia átfogó jelleggel azonosítja a projektek megvalósításának kockázatait és megfelelő 

kockázatkezelési módszereket foglal magában 

 

A stratégia a megjelölt és kívánatosnak tartott projektekhez indikatív jellegű, nagyságrendi 

pontosságú költségbecslést tartalmaz, amely a gazdasági és társadalmi fenntarthatósággal 

kapcsolatos fő szempontokra is kitér.  

 

A projektek becsült ráfordítás-igénye és a mozgósítható források hozzávetőleges egyensúlya 

biztosított. A város priorizálta az elsőként megvalósítandó akcióterületi fejlesztéseket vagy 

egyenként reális alternatív és/vagy szakaszolt fejlesztési forgatókönyveket dolgozott ki. A 

stratégia a város reális lehetőségeinek megfelelően törekszik arra, hogy kiaknázza a piaci 

szereplők által megvalósítandó fejlesztések lehetőségeit, ennek érdekében törekszik a magán 

befektetőkkel való szervezett és strukturált együttműködésre.  
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A stratégia megvizsgálja az egyes projektek egymásra és a településére valamint a 

funkcionális városkörnyék településeire gyakorolt hosszú távú hatását és feltárja ezen hatások 

optimalizálásának lehetőségeit és korlátait.  

 

Az ITS tartalmaz javaslatokat arra nézve, hogy milyen módon és milyen eszközökkel kívánja 

a település annak megvalósulását figyelemmel kísérni, illetve értékelni. A kialakítandó 

monitoring rendszer egyértelműen definiált adatbázisra épül, a monitoring-tevékenységet 

ellátó szervezetek, szervezeti egységek meghatározásra kerültek, valamint biztosított, hogy a 

monitoring-tevékenység eredményei hozzáférhetőek a stratégia kialakításában részt vevő 

partnerek számára. Az értékelési jellegű tevékenységekbe a város legfontosabb stratégiai 

partnerei bevonásra kerülnek. A monitoring rendszer az ITS céljaihoz rendelt indikátorokra 

épül, azok értékeinek változásának mérésére képes. 

 

A stratégia megvalósításához szükséges menedzsment-kapacitás felmérésre került. A 

stratégiai és operatív menedzsment funkciók elkülönítésre kerültek. A meglevő, előző 

(jelenlegi) időszakban kialakított kapacitások (kiemelten a Városfejlesztési Társaság) további 

használatát a stratégia figyelembe veszi. A menedzsment rendszerének kialakításakor a 

stratégia szintén figyelembe veszi, hogy a (várható) ITB megvalósítása a közvetlenül a 

projektek megvalósítását elősegítő funkciók mellett jelentős koordinációs feladatot is jelent, 

ami a stratégia szintű menedzsment megerősítését igényli. Ennek körében célszerű áttekinteni 

az önkormányzat hivatali és politikai döntési mechanizmusainak kapcsolódását is. 

 

Az önkormányzatok városfejlesztési célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű 

tevékenységei alátámasztják a fejlesztések sikerét. 

 

A partnerség megszervezéséhez kapcsolódó szempontok 

 

A partnerségi folyamat terve elkészült, a terv a partnerség strukturált és időben is ütemezett 

lebonyolítását irányozza elő. A terv a partnerek közreműködési kapacitásainak és 

képességének megfelelő módon került kialakításra. A partnerségi terv végrehajtásának 

egyértelmű felelőse kijelölésre került.  

 

A partnerségi folyamat a terv szerint zajlott, annak dokumentációja elkészült. 

 

A város jelentős gazdasági és társadalmi partnerei megfelelően bevonásra kerültek mind a 

helyzetértékelés mind a stratégiakészítés folyamatába. A „megfelelő” bevonás magában 

foglalja az alábbiakat:  

o a város fejlesztéseire érdemi hatást gyakorló, illetve a fejlesztések által érintett csoportok 

teljes körűen bevonásra kerülnek (útmutató szerint, a város sajátosságainak megfelelően), 

kiterjedve különösen az alábbiakra 

 a központi államigazgatás, az állami közszolgáltatások helyi/területi szerveinek 

képviselői 

 befektetők, vállalkozók, fejlesztők (magánszféra) 

 felsőoktatási intézmények 

 megyei önkormányzat 

 lakosság 
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o A partnerek köre sajátosságainak megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül kerül 

elérésre. A partnerek sajátosságaikhoz illeszkedő formában és tartalommal értesültek a 

programozás folyamatáról és tartalmáról. Bevonásuk célja megismertetésre került velük, 

véleményük, egyéb hozzájárulásuk megfogalmazásához elegendő idő állt rendelkezésre és 

legalább átfogó jelleggel tájékoztatást kaptak arról, hogy véleményük milyen módon 

került figyelembe vételre.  

 

o A lehetőségekhez mérten kiterjedten alkalmazták a résztvevő („participatív”) tervezés 

elveit, azaz a partnereket aktív közreműködésre, a fejlesztési célok és beavatkozások 

tartalmának tényleges alakításába vonták be, túlmenően a véleményezés lehetőségén.  

 

A partnerségi együttműködés eredményeként: 

 a fő társadalmi csoportok és törekvéseik, érdekeik azonosításra kerülnek, ezeket 

figyelembe veszik a stratégiában; 

 a részvételi lehetőségek feltárásra, a rendelkezésre álló intézményi és humán 

végrehajtó kapacitások bővítése ismertetésre kerül; 

 megtörténik a stratégia fő üzeneteinek széleskörű megértése, megismerése, a 

változással kapcsolatos ellenállások megszűnése, együttműködő környezet kialakítása 

a tervek végrehajtásához. 

 


