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JAVASLAT 

 

az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Heves megyét érintő 

szövegrészeinek felülvizsgálatára 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 9/B. § b) 

pontja szerint: „a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter kidolgozza az 

országos fejlesztési és területfejlesztési koncepciót.” A 2014-2030 időtávra vonatkozó 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban: OFTK) kidolgozása 

2012-2013-ban megtörtént, melyet az Országgyűlés 2014. januárban (1/2014. (I. 3.) számú 

határozattal) fogadott el. Ugyan a dokumentum jövőképe 2030-ig terjedően került 

meghatározásra, de az OFTK célrendszere a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozott.  

 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 

1/2014. (I. 3.) OGY határozat 8. pontja szerint: „az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 

kísérje figyelemmel a koncepcióban meghatározott célok és prioritások megvalósulásának 

folyamatát és háromévente adjon tájékoztatást megvalósításáról és szükség esetén 

kezdeményezze felülvizsgálatát.”  

 

Az OFTK felülvizsgálata, a Kormány által az Országgyűlésnek benyújtott beszámoló 

elkészítésével, a 2014-2016 évekre vonatkozóan 2018-ban volt esedékes. 2016. IV. 

negyedévében megkezdődött az OFTK felülvizsgálata, a részanyagok és felülvizsgálati, 

módosítási igények bekérése. A dokumentum közigazgatási egyeztetését követően az 

Országgyűlés 2018. IV. negyedévben elfogadta az OFTK beszámolót és egyben döntés 

született a 2030-ig terjedő továbbtervezésről. 

A Pénzügyminisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztálya 2018. IV. negyedévében 

megkezdte az OFTK módosítása kapcsán a munkacsoportok felállítását és a feladatok 

szervezését. A Pénzügyminisztérium az OFTK módosításához szükséges részanyagok 

bekérését és feldolgozását 2019. I. negyedévére tervezi. A módosítások egyeztetése 



 

prioritások szerint felállított munkacsoportok formájában történik, majd a 2019. II. 

negyedévében összeállított OFTK 2.0 egyeztetési változat kapcsán a stratégiai és környezeti 

vizsgálat, illetve a társadalmi egyeztetések 2019. III. negyedévében kerülnek lefolytatásra. A 

társadalmasítás tekintetében felmerülő szükséges módosítások átvezetése és a közigazgatási 

egyeztetést követően 2020. II. negyedévében kerül az OFTK 2.0 tervezet döntésre az 

Országgyűlés elé. Az OFTK 2.0 (módosított OFTK) életbe lépése, közvetlenül hivatkozható 

és figyelembe vehető az EU 2020+ tervezésben. 

Az OFTK módosítás céljai a következőkben kerültek meghatározásra: 

 Az új középtávú nemzeti prioritások (2021-2030) kijelölése szükséges.  

 Az ágazati és területi fejlesztéspolitikai feladatok, valamint a végrehajtási fejezetben 

rögzített elvek, eszközök 2020-30 aktualizálása.  

 Az ágazati és területi célok belső kapcsolatrendszerének erősítése.  

 A területi célok (térségkategóriák és céljaik) újrapozícionálása, célirányosabbá tétele.  

 A koncepció végrehajtási kapcsolódásának, funkciójának erősítése.  

 A koncepció újrastrukturálással áttekinthetőbbé, célirányosabbá tétele.  

 

A fent nevezett Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozatra történő hivatkozással a 

Pénzügyminisztérium a megyei önkormányzatokat, így a Heves Megyei Önkormányzatot is 

az OFTK megyét érintő céljainak megvalósításával kapcsolatos szövegrészek 

felülvizsgálatára kérte. Az erre vonatkozó részanyagok megküldésére 2019. január 31-ig van 

lehetőség. 

 

A megyei területfejlesztési tervdokumentumok alapján felülvizsgált Heves megye 

pozícionálását tartalmazó szövegrész módosítását a mellékletben csatolt tartalom szerint 

kezdeményezzük, kiemeléssel jelezve az OFTK hatályos szövegezéséhez képest javasolt 

módosításokat, kiegészítéseket. 

A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 2019. január 15-ei ülésén 8 igen szavazattal, 

egyhangúlag támogatta a határozati javaslat közgyűlési megtárgyalását és a határozati javaslat 

elfogadását.   

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Eger, 2019. január 16. 

 

Szabó Róbert  

 
 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

 

Dr. Barta Viktor 

  



 

Közgyűlési határozati javaslat: 

 

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Heves megyét érintő 

szövegrészeinek felülvizsgálatát és módosítását. 

A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció dokumentuma Heves megyét érintő szövegrészeinek felülvizsgálatát küldje 

meg a Pénzügyminisztérium részére.  

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

     

Határidő: értelem szerint 

  



 

Melléklet 

4.10 Heves megye 

POZICIONÁLÁS 

Az Északi-középhegység és az Alföld határterületén elhelyezkedő megyében a két nagytáj találkozása 

változatos arculatot és kiemelkedő természeti értékeket eredményez, meghatározva a mezőgazdasági 

termelésnek, elsősorban zöldség-, gyümölcstermesztésnek és szőlőtermesztésnek kedvező adottságait 

(egri, mátraaljai borvidékek). A gazdasági fejlődésben meghatározó a főváros közelsége, a kelet-

nyugati irányban húzódó M3 autópálya és a 2020-ra elkészülő, a megyeszékhely gyorsforgalmi 

útkapcsolatát biztosító M25 által biztosított jó elérhetőség. A megye húzóágazatai az energiatermelés, 

a gép-, feldolgozó- és élelmiszeripar. A természeti, kulturális és épített környezet egyedülálló 

adottságainak (Mátra, Mátraderecskei Mofetta, Bükk, Tisza-tó, Eger, jelentős termál és gyógyvíz 

készlet) köszönhetően kiemelkedő a turizmus jelentősége. A feldolgozóipari gyártási tapasztalatokra 

építve települtek meg nagyrészt zöldmezős beruházásokkal a tőkeerős, főleg külföldi tulajdonú 

vállalkozások, stabilizálva a gazdasági növekedést a Hatvan-Gyöngyös-Eger „gazdasági tengelyen”. A 

megye gazdasági tengelyétől északra fekvő Észak-hevesi térség jellemzően az aprófalvas bélapátfalvai 

és pétervásárai járásokat foglalja magában. A térség településeinek kicsiny lélekszámához nagyban 

hozzájárul a helyi társadalom elöregedése, az elvándorlás, a szociális erodálódás. Dél-Heves térsége – 

kiemelten a Hevesi járás – gazdasági, társadalmi és környezeti konfliktusokkal érintett terület, a 

centrumoktól távol eső „belső periféria” klasszikus példája. A térségben magas a hátrányos helyzetű, 

gazdaságilag inaktív, mélyszegénységben élő lakosok aránya.  

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 

 Gazdasági versenyképesség javítása a megye gazdasági adottságaira építő munkahelyteremtő 

beruházások ösztönzése, a munkahelymegtartó- és gyarapító fejlesztések támogatása és a 

beruházás ösztönzést támogató infrastruktúrák (infokommunikációs, közlekedési, oktatás-

szakképzési, stb.) fejlesztése révén, a táji, környezeti szempontok figyelembevételével. 

  A megyén belüli észak-déli, északi területein a kelet-nyugati kapcsolatok erősítése, illetve a 

megyei (állami és önkormányzati) közúthálózat állapotának jelentős javítása.  

 A helyi innovációk segítése, a K+F tevékenységek támogatása elsősorban a megyében 

működő felsőoktatási intézményre (Eszterházy Károly Egyetem) alapozva. 

 Turizmus súlyának megőrzése, növelése a termékkínálat fejlesztésével, komplexitásának és 

attraktivitásának növelésével különösen a lovas-(Szilvásvárad) és ökoturizmus (Tisza-tó), 

továbbá az egészségipar minőségi fejlesztése révén, építve Eger és a Mátra-vidék történelmi, 

borászati és természeti adottságaira, hagyományaira is. 

 A megye környezeti minőségének javítása környezetbarát technológiák, megújuló 

energiaforrások meghonosításával és minél szélesebb körben történő alkalmazásával mind a 

verseny, mind pedig a közszférában, kiemelten építve Heves megye kedvező geotermikus 

adottságaira is. Megkerülhetetlen feladat a klímaváltozás hatásaira való felkészülés az 

alkalmazkodási képesség fokozásával (pl. villámárvizek kezelése), illetve a környezeti 

tudatosság, szemléletformálás erősítésével. 

 Heves megye kiemelkedő adottságaira építve a gyógy- és egészségturizmus pozicionálása, 

igazodva az európai demográfiai trendekhez, alapozva a megye gyógy- és termálvíz 

vagyonára is. 

 A fejlesztési célok eléréséhez szükséges módszerek, eszközök, nemzetközi tapasztalatok 

megismerése és adaptálása interregionális típusú együttműködésekre alapozva. 

 A megye versenyképességének javítása érdekében szükséges a megyén belüli területi 

különbségek csökkentése. Ennek érdekében megoldandó a hátrányos helyzetű periferikus 

térségekben az ellátórendszerek és térségközponti szerepkörök fejlesztése mellett a 

közlekedési viszonyok javítása, a jelentős arányú roma népesség társadalmi integrációjának 

segítése. Ezeken túl elengedhetetlen a humán erőforrás fejlesztése, mind a mentális- 

egészségügyi állapot javítása, mind a piacképes tudás, végzettség megszerzése szempontjából. 

 


