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BEVEZETÉS 

Napjainkban a gazdasági folyamatok regionális vizsgálatának egyre nagyobb 

jelentősége van, ami jól érzékelteti a térbeliség felértékelődését a gazdasági 

döntésekben. A gazdaság és a társadalom minden folyamata térben és időben 

játszódik le, így minden döntésnek – az ágazati és szakmai konzekvenciák 

mellett – térbeli konzekvenciái is vannak. A gazdasági térben a fejlett és 

fejletlen térségek egyidejű jelenléte komoly társadalmi, gazdasági feszültségeket 

okoz, így a közöttük lévő fejlettségbeli különbségek mérséklése 

elengedhetetlenül szükséges mind nemzeti, mind regionális és lokális szinten 

egyaránt. 

Az Európai Unió (EU) tagjaként Magyarország is részese az európai 

integrációs folyamatnak, amelynek az egyik legfontosabb vetülete az országok 

és régiók közötti fejlettségi különbségek mérséklése, illetőleg az elmaradott 

térségek felzárkóztatásának elősegítése. 

Ebben a folyamatban az állam szerepe egyre inkább előtérbe kerül, hiszen a 

leszakadó térségek esetében felzárkóztató, kiegyenlítő politikára van szükség.  

Ugyanakkor nemcsak a leszakadó térségekre vonatkoztatható az állami 

szerepvállalás, hanem a relatíve fejlett térségek kiegyensúlyozott fejlődésére is 

érvényes. A területileg kiegyensúlyozott fejlődésben meghatározó szerepe van a 

terület- és településfejlesztésnek, amely szakpolitikák megalapozzák a regionális 

megyei, kistérségi és települési szintű fejlesztéseket. 

A fejlesztések egyik legfontosabb eszköze a tervezés és fejlesztési források 

szabályozása, illetve az ezekre vonatkozó rendszerek működtetése. A terület- és 

településfejlesztésben nagyon sok szereplő vesz részt. Ezek közül különösen 

fontos szerepet töltenek be a települési önkormányzatok. 

A fentiekre tekintettel a területi és települési tervezés, annak finanszírozása 

és mindezekben az önkormányzatok szerepe aktuális témának tekinthető. Ezen 

aktualitásból kiindulva választottam a disszertáció témájaként a terület- és 
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településfejlesztés gazdasági, társadalmi elemzését. A vizsgálataimban a terület- 

és településfejlesztés mellett a fejlesztések finanszírozását, ezen belül pedig 

elsősorban az önkormányzati finanszírozást tekintem kiemelt kérdéskörnek. A 

vizsgálat területi dimenzióját a területfejlesztés vonatkozásában a Nyugat-

dunántúli régió, Zala megye és kistérségei, a településfejlesztésben pedig 

Zalaegerszeg, Zalakaros városok és Csesztreg község képezik. 

Témaválasztásomban kiemelt szerepet játszott a helyi önkormányzatoknál 

szerzett több éves gyakorlati tapasztalatom. 
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1. CÉLKITŰZÉSEK 

Kutatásom célkitűzései az alábbiakban foglalhatók össze: 

1. A területfejlesztési tervezés mechanizmusának, a különböző szintű és 

időtávú tervek egymásra épülésének, tartalmának és funkciójának vizsgálata 

megyei, kistérségi és települési szinten. 

2. A terület- és településfejlesztési tervek finanszírozási feltételeinek elemzése, 

különös tekintettel a hazai decentralizált források, az önkormányzatok 

felhalmozási forrásai és az uniós támogatások nagyságrendjének és időbeni 

változásának bemutatására. 

3. A különböző jogállású, méretnagyságú és fejlettségű települések 

településfejlesztési támogatásának és forrásszerző képességének elemzése. 

A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a következő feladatokat végzem 

el: 

1. Áttekintem és értékelem a területfejlesztési tervezés gyakorlati kérdéseit és 

tapasztalatait Nyugat-Dunántúlon, Zala megyében, a megye kistérségeiben, 

továbbá Zalaegerszeg, Zalakaros és Csesztreg települések (mint 

„nagyváros”, kisváros és hátrányos helyzetű ÖNHIKI-s kisközség) 

vonatkozásában. 

A következő kérdésekre keresek választ: 

a) Hogyan történik a területfejlesztési tervezés, milyen szervezetek 

(testületek) alakítják ki és hagyják jóvá a hosszú és középtávú fejlesztési 

elképzeléseket, illetve a tervezés során miképpen érvényesül a partnerség 

elve. 
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b) Mi a különböző típusú tervek rendeltetése, hogyan néz ki a tervek 

egymásra épülése, az alsóbb szintű tervek felsőbb szintű tervekhez való 

illeszkedése. 

c) Hogyan történik a területi (regionális, megyei, kistérségi) és települési 

érdekek érvényesítése a különböző szintű tervek esetében. 

2) Bemutatom a terület- és településfejlesztés forrásrendszerét, ezen belül az 

uniós és hazai támogatási rendszer működését. 

3) Az 1996 és 2008 közötti időszakra nézve megvizsgálom a hazai 

decentralizált területfejlesztési célú támogatások alakulását országos, 

regionális, megyei, kistérségi és települési szinten, továbbá értékelem a 

pályázati és támogatási rendszer működésének tapasztalatait. Ugyanezeket a 

témaköröket az uniós támogatásokra vonatkozóan is megvizsgálom. 

4) Az önkormányzatok településfejlesztési forrásait Zalaegerszeg, Zalakaros és 

Csesztreg települések költségvetésének elemzése alapján tervezem 

bemutatni, kiemelten vizsgálva a költségvetés felhalmozási bevételeinek 

alakulását. A kistelepülések fejlesztési lehetőségeinek vizsgálatánál 

figyelembe veszem Felsőrajk és Zalacséb költségvetési adatait. Kitérek arra 

is, hogy a különböző méretű és fejlettségű települések fejlesztési pozícióját 

mennyiben befolyásolja a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátásának 

forrásigénye, illetve a pályázati önrész „előteremtésének” lehetősége. 



7 

2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

Az értekezés felépítése a Kaposvári Egyetem PhD Doktori Szabályzat 

előírásait követi. A vizsgálatok a területfejlesztés terén – az országos és a 

nyugat-dunántúli régiós tervekkel, adatokkal összefüggésben – Zala megyére és 

9 kistérségére vonatkoznak. A településfejlesztés hazai gyakorlatának fontosabb 

jellemzőit, problémáit, kapcsolódását a területfejlesztéshez a különböző 

településkategóriák (megyeszékhely város: Zalaegerszeg, kisváros: Zalakaros, 

kisközség: Csesztreg) tervei, költségvetéseik teljesítési adatai, valamint 

mélyinterjúk alapján kísérlem meg bemutatni, illetve feltárni. 

A kutatómunkámat primer és szekunder források felhasználásával tervezem 

végezni. A témafeldolgozás kiindulási alapját a szekunder kutatások jelentik, 

amelyeket több forrásból merítek. E kutatás keretében összevetem az első és 

második Országos Területfejlesztési Koncepció, a Nyugat-dunántúli régió és 

Zala megye területfejlesztési koncepciói különböző időtávra szóló fejlesztési 

terveinek, programjainak célrendszerét. Figyelmet fordítok a megyei 

helyzetértékelés és a területfejlesztés stratégiai céljai közötti összhangra, 

ellentétre, kiterjesztve ezt az NFT I. és az NFT II. (ÚMFT) prioritásaira is. A 

hazai – több mint egy évtizedre vonatkozó – területfejlesztési támogatások 

adatait a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium honlapjáról tervezem 

felhasználni. A választásomat indokolja, hogy az előzetes kutatásaim során 

szerzett tapasztalataim alapján az egyes támogatási idősorok összehasonlítása 

problémát okoz, viszont ez esetben a különböző évek pénzügyi adatai – a 2007. 

év bázisán a beruházási árindexszel korrigálva – összehasonlíthatók. Az adatok 

mögöttes forrásai: 1996-2006 között a Magyar Államkincstár adatbázisa, míg a 

2007-2008-as évekre az illetékes regionális fejlesztési tanácsok adatbázisa. 

A statisztikai elemzéseimhez a KSH (országos, megyei, egyéb) 

kiadványaiból, internetes adatbankjából származó alapadatokat veszem igénybe. 

Továbbá felhasználom a különböző programokban támogatott pályázatok és 
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megítélt források tekintetében az internet adatgyűjteményeit (www.emir.nfu.hu; 

www.ngm.gov.hu; www.westpa.hu), valamint a Nyugat-Dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanács és a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

gondozásában megjelent „Nyugat-dunántúli Régió – Múlt Jelen Jövő” című 

kötetében szereplő adatokat, információkat. A településfejlesztés elemzéséhez 

felhasználom a három vizsgált település költségvetési beszámolóinak teljesítési 

adatait három kiemelt évre (2000; 2006; 2009) vonatkozóan. Az elemzéshez 

használt adatok esetében saját adatgyűjtést végzek. A témafeldolgozásom 

megalapozását a szekunder forrásokkal (témához kapcsolódó, rendelkezésre álló 

adatok, tanulmányok, információk összegyűjtése, rendszerezése, feldolgozása, 

stb.) tervezem elvégezni, majd ezt „első kézből származó” adatok, információk 

gyűjtésével szándékozom folytatni. Primer kutatási módszerként a mélyinterjú 

készítését választom a települési önkormányzatok település- és 

területfejlesztéssel foglalkozó vezető tisztségviselőivel, valamint a Zala megyei 

Területfejlesztési Tanács és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési 

Ügynökség tervezőivel. 

Az értekezés során az elemzésben fő kérdésnek tekintem a rendszerszemlélet 

érvényesítését azaz, hogy a rendszer miként teljesíti a célját. A tartalmi, illetve a 

kvantitatív elemzésekkel arra kívánok rávilágítani, hogy a tervcélok, valamint a 

rendelkezésre álló források mennyiben segítik a települések és egyúttal a térség 

felzárkóztatását, illetve versenyképessé válását a régióban. 
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3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

3.1. A területfejlesztés tartalma és szabályozása 

3.1.1. Területfejlesztési politika és tevékenység 

A területfejlesztés vizsgálatához a fogalmak meghatározását, a 

területfejlesztés más szakpolitikákhoz való viszonyát, a jogszabályi hátteret, az 

intézményrendszert, a kedvezményezett térségeket és a nemzeti fejlesztési 

tervek témakörét tekintem át a szakirodalom alapján. A felmerülő problémákkal 

kapcsolatban természetesen a saját véleményemet is kifejtem. 

A területfejlesztés a hatalmi kormányzati mechanizmusokban a 

struktúrapolitika keretei között, mint „politika” jelenik meg, mégpedig az állam 

területi politikájának részeként. 

A fejlett európai országok gyakorlatában a területfejlesztés, mint önálló 

közfeladat a XX. század 50-es, 60-as éveiben jelent meg, és ekkortájt jöttek létre 

az első kifejezetten területfejlesztési feladatokat ellátó kormányzati intézmények 

is. 

A 70-es években az Európai Közösség szintjén is felismerést nyert, hogy a 

területi különbségek és a kedvezőtlen adottságú területek elmaradottságának 

csökkentése kizárólag nemzetállami keretek között nem érhetők el, szükség van 

egy közösségi szintű területfejlesztési politika kidolgozására. 

Az Egységes Európai Okmány már hangsúlyozta, hogy szükség van az egyes 

területfejlesztési célokat szolgáló közösségi alapok, az ún. Strukturális Alapok1 

létrehozására és közöttük az összhang megteremtésére (Single European Act 

                                                   
1A Strukturális Alapok körét ekkor az Európai Szociális Alap (ESZA), az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancialap (EMOGA) 

képezte. 
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[SEA], 1986). Erről és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 

létrehozásáról az 1972. évi párizsi csúcstalálkozón született döntés. 

Később a Maastrichti Szerződés a gazdasági és politikai egység 

megteremtésének feltételeként határozta meg a területi különbségek 

mérséklését, ami tovább növelte a területfejlesztési politika jelentőségét (Treaty 

of Maastricht on European Union, 1992). 

A jelenlegi európai területfejlesztési politika alapjait az Európai 

Területfejlesztési Perspektíva (ESDP, 1999) határozza meg, ami célként jelöli 

meg a gazdasági és szociális kohéziót, a természeti kulturális örökség védelmét, 

valamint az európai terület kiegyensúlyozottabb versenyképességének 

megvalósulását (K. Kunkel, I. McMaster, S. Zillmer, 2004). 

A területfejlesztés alapvetően a területi dimenzióval (térszerkezet, területi 

folyamatok) foglalkozik, azok fejlesztésére törekszik. Adott célkitűzések mentén 

történő tudatos beavatkozás a területi folyamatok alakulásába, amely 

alapvetően az esélyegyenlőséget erősítő területi különbségek mérséklését, illetve 

a versenyképesség növelését szolgálja (Fekete É. G. 2005). 

Szűk értelmezés szerint „…a területfejlesztés célja csupán az országon belüli 

területi egyenlőtlenségek csökkentése, a strukturális problémákkal küzdő 

térségek támogatása”, míg tág értelemben az előzőeken túl ide tartozik „…a 

kiegyensúlyozott területi fejlődés feltételeinek biztosítása az ország minden 

térségében, valamint az ország és régióinak felzárkóztatása az EU átlaghoz.” 

(Perger É. 2006. p. 18.). 

A területfejlesztés (és területrendezés) magyarországi céljait a 

területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi törvény (továbbiakban: 

területfejlesztési törvény) az alábbiak szerint fogalmazza meg: 

 „az ország valamennyi térségében a szociális piacgazdaság kiépítésének 

elősegítése, a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése, az 

http://www.mmi.hu/szin/szin10-3/dr-g-fekete.rtf


11 

innováció térbeli terjedésének elősegítése, a társadalmi, gazdasági és 

környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása; 

 a főváros és a vidék, a városok és a községek, illetve a fejlett és az 

elmaradott térségek és települések közötti - az életkörülményekben, a 

gazdasági, a kulturális és az infrastrukturális feltételekben 

megnyilvánuló – jelentős különbségek mérséklése és a további 

válságterületek kialakulásának megakadályozása, társadalmi 

esélyegyenlőség biztosítása érdekében; 

 az ország térszerkezete, településrendszere harmonikus fejlődésének 

elősegítése; 

 a nemzeti és térségi identitástudat megtartása és erősítése” (1996. évi 

XXI. tv. 2.§). 

A területfejlesztésben a legnagyobb szerepe az államnak, illetve az 

államhatalom helyi szerveinek van. Ebből a megközelítésből kiindulva Enyedi 

György a területfejlesztést olyan kormányzati beavatkozás-sorozatnak tekinti, 

„…amely a regionális fejlődés spontán folyamatait korrigálja. A korrekció célját 

a területfejlesztési politika határozza meg. A konkrét célok kormányzati 

ciklusonként változnak, s a beavatkozás hazánkban (és Európa más országaiban 

is) általában a területi társadalmi egyenlőtlenségeket kívánja mérsékelni” 

(Enyedi Gy. 2000. p. 13.). Az viszont egy kormány területfejlesztési 

politikájának függvénye, hogy adott időszakban milyen súllyal szerepel a 

tevékenységében a területi különbségek csökkentésének szándéka vagy más 

területi feszültségek kezelése. Az lenne kívánatos, hogy a területfejlesztési 

döntések széleskörű társadalmi konszenzuson alapuljanak, hosszabb időszakra 

szóló és az uniós célokhoz is igazodó világos területfejlesztési elképzelések, 

célok mentén fogalmazódjanak meg, és a megvalósulásuk érezhető társadalmi, 

gazdasági felemelkedést hozzon. 

Magyarországon a területfejlesztésben az állam feladata „Az országra, 

valamint a térségeire kiterjedő társadalmi, gazdasági és környezeti területi 
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folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges tervszerű beavatkozási irányok 

meghatározása, rövid-, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, 

koncepciók és intézkedések meghatározása, összehangolása és megvalósítása a 

fejlesztési programok keretében, érvényesítése az egyéb ágazati döntésekben” 

(1996. évi XXI. tv. 5.§). A törvény tehát egyrészt az egész ország területére 

értelmezi a területfejlesztési feladatokat, másrészt a területfejlesztés 

fogalomkörébe sorolja a területfejlesztési szempontok érvényesítését az ágazati 

döntésekben. 

A településfejlesztéshez kapcsolódó fogalom a településrendezés is, 

amelynek törvényben meghatározott célja „…a települések terület-

felhasználásának és infrastruktúra hálózatának kialakítása, az építés helyi 

rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített értékeinek 

fejlesztése és védelme, továbbá az országos, a térségi, a települési és a jogos 

magánérdekek összhangjának megteremtése, az érdekütközések feloldásának 

biztosítása, valamint az erőforrások kíméletes hasznosításának elősegítése.” 

(1997. évi LXXVIII. Étv. 7.§ 1. bek.). A településrendezés tehát a település 

fizikai-térbeli rendjének megállapítására vonatkozik. 

A településfejlesztésre és a településrendezésre külön terv készül. Ezt a 

kétféle tervet a törvény megkülönbözteti és készítésükre, jóváhagyásukra eltérő 

szabályokat állapít meg, ugyanakkor a nemzetközi gyakorlat mindezeket „egy 

komplex alapokon nyugvó és a térbeli viszonyokra is súlyt fektető” 

dokumentumba (rendszerint határozatba) helyezi. 

A területfejlesztési politika az ágazatokon túlmutató, azokat átfogó, 

integráló közpolitika, amelynek az ország és régiói kiegyensúlyozott területi 

fejlődését kell megalapoznia. Jellegzetessége, hogy semmiféle ágazati 

rendszerbe nem illeszthető bele, minden ágazathoz köze van és nincsenek olyan 

határok sem, ahol tevékenysége objektíven körülhatárolható lehetne. (Illés I. 

2008). 
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A területfejlesztési törvény szerint a területfejlesztési politika „az ország és 

az egyes térségek területi fejlődése fő irányainak fejlesztési, stratégiai céljainak 

és az ezek elérését segítő legfontosabb eszközöknek hosszabb időtávra szóló 

meghatározása és érvényesítése” (1996. évi XXI. tv. 5.§ d) pont), illetve „az 

ország fejlesztésével kapcsolatos területi aspektusokkal jellemezhető 

célkitűzések összefüggő legitim rendszere”-ként értelmezhető (OTK, 2005. p. 

125.). 

A területfejlesztési politika a területi egyenlőtlenségek mérséklését hivatott 

elősegíteni. Ebben a folyamatban – mint utaltam rá – más szakpolitikák 

(szektorális és ágazati politikák) is részt vesznek, ezért a két fejlesztéspolitika 

között kisebb-nagyobb átfedések, kölcsönhatások vannak (1. ábra). 

 

1. ábra: A területfejlesztési és az ágazati politikák viszonya 
Forrás: Rechnitzer J. 1998 és Sarudi Cs. 2011 alapján 

Fontos megemlíteni, hogy a területi fejlődést (az egyes térségekben élők 

helyzetét) számos olyan tényező befolyásolja (pl. közszolgáltatások színvonala, 

TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA 
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intézményellátottság), amelyek „kívül esnek a területfejlesztés látószögén”. E 

területi hatások kezelésére született a területpolitika. A területpolitika „…egy 

átfogó fogalom, mely tartalmazza a területfejlesztésre, a vidékfejlesztésre, a 

területrendezésre és a településfejlesztésre és rendezésre vonatkozó, sőt az 

ország területi közigazgatási struktúrájának és területbeosztásának 

kialakításával, és a területi közigazgatás fejlesztésével kapcsolatos 

szakpolitikákat is.” (Perger É. 2006. p. 20.). 

3.1.2. A területfejlesztés jogszabályi háttere 

Magyarországon a területfejlesztés jogszabályi megalapozásában a 

területfejlesztési törvénynek és az Országos Területfejlesztési Koncepciónak van 

meghatározó szerepe. Ezek mellett természetesen számos kormányrendelet is 

foglalkozik a témával, ám nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a 

területfejlesztés kereteit hazánkban is az Európai Unió határozza meg. 

A területfejlesztési törvény 

A területfejlesztési törvény 1996. évi elfogadásával minőségileg változott 

meg Magyarországon a területfejlesztési politika helyzete, és önálló volta ezáltal 

vitathatatlanná vált (Cserháti F. 2005). Létrejöttekor ez a törvény egy modern és 

mintaértékű jogszabály volt Kelet- Közép Európában (Pap N. 2007). 

A törvény definiálta a területfejlesztés és területrendezés alapfogalmait, 

meghatározta a célokat, az egyes közigazgatási (területi) szintek feladatait és 

kompetenciáit, továbbá létrehozta a területfejlesztés intézményrendszerét (pl. 

területfejlesztési tanácsok, ügynökségek). Az intézményrendszer működésében 

(összetétel, kapcsolatrendszer) hangsúlyosan érvényesítette a partnerség elvét, 

így csökkent az állami befolyás szerepe és kialakult az állam, az önkormányzati 

szféra és a gazdaság szereplői közötti szabályozott együttműködés (Zongor G. 

2008). A törvény szabályozta a területfejlesztés eszközrendszerét is, és a 
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decentralizáció bevezetésével teljesen új felfogást hozott az állami 

fejlesztéspolitikába. 

A területfejlesztési törvény sajátossága, hogy kerettörvény jellegű. Ez azt 

jelenti, hogy a törvényben megfogalmazott követelmények kibontására, részletes 

szabályozására jogszabályokban kerül sor (pl. kormányrendeletek, miniszteri 

rendeletek, stb.). 

Az 1996-ban jóváhagyott területfejlesztési törvényt az elmúlt időszakban két 

alkalommal módosították. Az első módosítására 1999-ben került sor (1999. évi 

XCII. tv.). Az ekkori módosítások közül kiemelendő a hét tervezési- statisztikai 

régió határainak rögzítése és a regionális fejlesztési tanácsok létrehozása. 

A törvény második módosítása 2004-ben történt (2004. évi LXXV. tv.). 

Ekkor a legfontosabb változás a regionális szint szerepének megerősítése, illetve 

a kistérségi szint intézményesítése volt. Ez utóbbi azt jelentette, hogy a törvény 

minden statisztikai kistérségben kötelezővé tette a kistérségi területfejlesztési 

tanácsok létrehozását és előírta azok feladatait (pl. fejlesztések összehangolása). 

E törvénymódosításhoz kapcsolódóan alkotta meg az Országgyűlés a 

többcélú kistérségi társulásokról szóló törvényt (2004. évi CVII. tv.), amely a 

kistérségi szint megerősítését szolgálta. Az állam többlettámogatással is 

ösztönözte a társulások létrehozását, amihez meghatározott feltételek2 

teljesítését írta elő. 

Országos Területfejlesztési Koncepció 

Az első Országos Területfejlesztési Koncepciót (OTK), az Országgyűlés a 

35/1998. (III. 20.) OGY határozattal fogadta el. A koncepció – bár nem 

tekinthető jogszabálynak – stratégiai jelentőségű a nemzeti és a térségi 

területfejlesztési politika kialakításában és összehangolásában. Az 1998-as OTK 

                                                   
2Azok a többcélú kistérségi társulások részesíthetők többlettámogatásban, amelyeknek a 

statisztikai kistérség összes települése tagja és a megadott 18 feladatkörből legalább 4 feladat 

(oktatás és nevelés, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, területfejlesztés) kistérségi szintű 

ellátását vállalták (2004. évi CVII. tv. 1.§ 2. bek., 2.§ 2. bek.). 
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jelentőségét az adja, hogy a rendszerváltás után az első, átfogó, európai uniós 

elveken nyugvó fejlesztéspolitikai dokumentum volt, amely sok vonatkozásban 

az ágazati a regionális és a megyei szintű fejlesztéspolitikai tervek és programok 

tartalmát is orientálta. 

A koncepció megfogalmazta a területfejlesztési politika hosszú távú 

általános céljait és irányelveit, a területfejlesztés prioritásait, továbbá a 

középtávon végrehajtandó feladatokat. Emellett az EU-csatlakozásból adódó 

legfontosabb teendőket is előírta, és kijelölte a NUTS 2 szintű tervezési-

statisztikai régiókat. Erre a szintre épül a strukturális- és kohéziós támogatások 

regionális szintű fogadó intézményrendszere. 

A területfejlesztési politika hosszú távú (10-15 év) általános céljai a 

következőkben kerültek megfogalmazásra: 

 a területi egyenlőtlenségek mérséklése, 

 a Budapest központú térszerkezet oldása, 

 az innováció térbeli terjedésének elősegítése, 

 az erőforrások fenntartható hasznosítását biztosító fejlesztéspolitika 

támogatása, 

 a nemzetközi integráció elősegítése, felkészülés az európai uniós 

csatlakozásra. 

„A területi egyenlőtlenségek mérséklése célkitűzés” magába foglalta: 

 a régiók, a megyék, a főváros és a vidék, a városok és a községek között, 

 a fejlett és az elmaradott térségek, illetve települések, továbbá Kelet- és 

Nyugat-Magyarország között az életkörülményekben, a gazdasági, az 

oktatási, a kulturális, az egészségügyi, a szociális és az infrastrukturális 

feltételekben, illetve 

 a további válságterületek kialakulásának megakadályozását, a társadalmi 

esélyegyenlőség biztosítása érdekében” (OTK, 1998 p. 14.). 
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A középtávú (3-5 éves) feladatokat az OTK az ezredfordulóig tartó 

időszakra fogalmazta meg. E feladatok többsége a kedvezőtlen területi 

folyamatok tompítását és a kívánatos fejlődés felerősítését irányozta elő.  

Az OTK-t három évenként vizsgálják felül. Erre 2001-ben és 2004-ben 

került sor. A 2004. évi felülvizsgálat eredményeképpen az Országgyűlés a 

97/2005. (XII. 25.) OGY határozattal 2005-ben új Országos Területfejlesztési 

Koncepciót (új OTK) fogadott el (1. melléklet). Az új OTK egy korszerű, az 

európai regionális politika irányait híven tükröző, egyben a magyar és közép-

európai területi folyamatokat pontosan regisztráló hosszú távra eligazítást nyújtó 

dokumentum, amely 

 meghatározta a területfejlesztési politika hosszú távú stratégiai céljait, a 

középtávú területi célokat, az ágazatok fejlesztési irányait és az 

intézményrendszer továbbfejlesztésére vonatkozó elképzeléseket, 

 kijelölte az általános fejlesztési irányokat az ágazati szakpolitikák 

részére, és követelményként fogalmazta meg, hogy az ágazati 

fejlesztésekben érvényesíteni kell a területi szemléletet, 

 meghatározta a középtávú (2013-ig szóló) ÚMFT tervezése során 

érvényesítendő területpolitikai célokat, 

 ajánlásokat fogalmazott meg a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) 

készítése számára (Jelentés..., 2009). 

A területfejlesztési politika újszerűsége az előző OTK-hoz képest az 

alábbiak szerint összegezhető: 

 elkötelezettség a decentralizáció mellett, 

 a felzárkóztatáson kívül a területi hatékonyság (versenyképesség) és a 

fenntarthatóság igényének megfogalmazása, 

 határokon túl tekintő területi gondolkodás, 

 az ágazatokat területileg integráló komplexebb területpolitika, amely a 

decentralizáció révén a fejlesztéspolitikába integrálódik. 
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Míg az OTK-ban a területi kiegyenlítés, addig az új OTK-ban a területi 

harmónia lett az alapcél, amelynek országos, régiós és kistérségi szinten 

egyaránt érvényesülnie kell. Az új koncepció elsősorban a területi alapú 

kapcsolatokat (pl. város és térsége viszony) ösztönzi és a területi fejlődés 

motorjaként a versenyképesség növelését jelöli meg, valamint a korábbi területi 

kiegyenlítés cél helyett a területi felzárkóztatásra helyezi a hangsúlyt. 

Az új OTK a megyei szint szerepét a fejlesztések koordinációjában a következő 

feladatokra kiterjedően jelöli meg: 

 közreműködés a regionális programok tervezésében és végrehajtásában, 

 részvétel a közszolgáltatások ellátásának támogatására vonatkozó 

programok lebonyolításában, illetve a kistérségi szintű tervezés, 

fejlesztés, szakmai támogatásában, 

 hosszútávon integrálódás a regionális szintű intézményrendszerbe. 

Az új OTK-ról szóló Országgyűlési határozat a kistérségi szint szerepét 

megerősíti, és az alábbiakra terjeszti ki: 

 a fejlesztések térségi szinergiáját biztosító, integrált kistérségi tervezés,  

 térségi léptékben integrált projektek megvalósítása, a fejlesztések 

program alapú támogatásának megteremtése, 

 a közszolgáltatások ellátásának racionális szervezése a kistérségi együtt-

működések keretében, 

 a települési szintű érdekek térségi összefogása és célszerű intézményi 

integráció (97/2005. (XII. 25.) OGY határozat, p. 6.). 

A decentralizáció szempontjából is jelentős az új OTK, mert a 

decentralizációt nem csak területfejlesztési elvnek, hanem átfogó célnak, illetve 

a célok elérési eszközének is tekinti. 

Az új OTK az intézményrendszer továbbfejlesztésével kapcsolatban elvi 

szinten rögzíti a különböző területi szintek kompetenciáit és feladatait: 
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 A NUTS 2 régiókban rövidtávon a fejlesztéspolitikai szerep 

megerősítése, hosszú távon a regionális szint önállóságának 

megteremtése a feladat. 

 A kistérségi szint felértékelődő feladata a koncepció szerint a helyi 

kezdeményezések, érdekek összefogása, a közszolgáltatások ellátásának 

racionalizálása, a térségileg integrált fejlesztések (projektcsomagok) 

tervezése és kedvezményezettként történő megvalósítása (Salamin G. - 

Péti M. - Czira T. 2005). 

3.1.3. A területfejlesztés intézményrendszere és a koordináció 

Az 1996. évi területfejlesztési törvény és a kiegészítő jogi szabályozások 

Magyarországon egy összetett, sokszintű intézményi struktúrát alakítottak ki 

(László M. – Pirisi G. 2007). A jelenleg érvényben lévő intézményrendszert a 2. 

ábra szemlélteti. 

 

2. ábra: A területfejlesztés intézményrendszere 
Forrás: NFGM, 2008 
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Az intézményrendszeri struktúrából a regionális, a megyei és a kistérségi 

szintet célszerű kiemelni. 

A regionális szint a területfejlesztés legfontosabb területi szintje, ahol a 

területfejlesztési törvény 1999. évi módosítása tette kötelezővé a regionális 

fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik megalakítását. Ezzel biztosította, 

hogy az európai uniós csatlakozásra való felkészüléshez a regionális tervezés és 

programozás intézményes feltételei meglegyenek és a régiók önállóan vegyenek 

részt a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásában. A fejlesztési tanácsok feladata 

a régió és a kistérségek helyzetének vizsgálata, a területi és információs rendszer 

működtetése, a régió területfejlesztési koncepciójának elfogadása, a 

gazdaságfejlesztés területi feladatainak ellátása, a kormányzati és térségi 

érdekek egyeztetése, valamint a térségi szereplők koordinálása. A tanács fogadja 

el továbbá a fejlesztési programok megvalósítását szolgáló pénzügyi tervet és 

felügyeli a források hatékony felhasználását, valamint a programok 

érvényesülését. 

A megyén belüli területfejlesztési feladatok összehangolására megyei 

területfejlesztési tanács (MTT) működik. 1996-ban erre a szintre helyezte a 

törvényhozó a decentralizált fejlesztési források elosztásának, a stratégiai 

tervdöntések elfogadásának, és a megyét érintő országos, ágazati, illetve 

tárcaprogramok véleményezésének jogát, valamint válságkezelő intézkedések 

meghozatalát, kezdeményezését. 

A megyei területfejlesztési tanács alapvető feladata, hogy a megye területén 

összehangolja a kormányzat, a kistérségi fejlesztési tanácsok, az 

önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ezen kívül 

elfogadja a megyei területfejlesztési stratégiát és prioritásokat és működteti a 

decentralizált források pályázati és támogatási rendszerét. 

Az 1996. évi területfejlesztési törvény értelmében a települési 

önkormányzatok a települések összehangolt fejlesztésére, közös 

területfejlesztési célok kidolgozására és megvalósítására területfejlesztési 
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társulást hozhatnak létre. A törvény 2004. évi módosítása értelmében ezeket a 

területfejlesztési társulásokat kistérségi fejlesztési tanácsok3 váltották fel (2004. 

évi LXXV. tv.). 

A kistérségi területfejlesztési tanács feladata: 

 a kistérség területén összehangolja a helyi önkormányzatok, és a 

kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési 

elképzeléseit, a régió fejlesztési terveinek figyelembevételével; 

 koordinálja a kistérségben működő társulások és más, 

területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, 

együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 

 kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve 

ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, 

ellenőrzi azok megvalósítását; 

 a megyei jogú város székhelyű kistérségekben külön koncepciót és 

programot készít és fogad el a megyei jogú várost és a környező 

településeket érintő fejlesztésekre, így különösen a várost és a környező 

települések ellátását biztosító szolgáltatások és infrastruktúra 

fejlesztésére; 

 közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében. 

A 2. ábra jól mutatja a területfejlesztési intézményrendszer sokszintűségét, 

sőt „túlburjánzását”, ugyanakkor érzékelhető az is, hogy a feladatellátás 

szakszerű koordinációja igazán egyik szinthez sem kapcsolható. 

                                                   
3Ahol a területfejlesztési törvény kistérségi fejlesztési tanácsot említ, azon a 2004. évi. CVII. 

törvény értelmében többcélú kistérségi társulást is érteni kell, ha e társulásnak a kistérséghez 

tartozó valamennyi települési önkormányzat tagja és a társulás a területfejlesztési törvényben 

meghatározott területfejlesztési feladatokat és hatásköröket valamennyi önkormányzat 

illetékességi területén ellátja, illetve gyakorolja. 
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A területfejlesztési feladatok jelenlegi koordinálatlanságában szerepet 

játszik az 1990. évi önkormányzati törvényben megfogalmazott „egy település, 

egy önkormányzat elve”, hiszen az önkormányzati modellváltás a helyi 

igazgatási egységek számát megduplázta és drasztikusan csökkentette a megyék 

szerepét, hatáskörét. Ezzel párhuzamosan az önkormányzatok mellett az ún. 

„dekoncentrált” szervek száma jelentősen megnőtt. E szervek olyan 

feladatkörök ellátására jöttek létre, amelyeket korábban a megyei tanácsok láttak 

el (pl. környezetvédelem, építésügy). A megyei szint szerepkörvesztésének 

egyik következménye, hogy szinte megszűnt a területi koordináció. Ez viszont 

ellentétes a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájával, ami hangsúlyozza a 

területi koordináció szükségességét (European Charter of Local Self-

Government, 1985). 

Ma Magyarországon a megyei szint már nem, a régiós szint pedig még nem 

látja el azokat a koordinációs feladatokat, amelyek a területfejlesztés 

célkitűzéseinek megvalósításához elengedhetetlenek. Mindeddig azonban nem 

történt olyan átfogó reform, amely a középszint meggyengüléséből eredő területi 

koordinációhiányt pótolta volna. 

3.1.4. A területfejlesztés területi egységei 

Magyarországon a területfejlesztés három legfontosabb szintjének a régiót, a 

megyét és a kistérséget tekinthetjük. 

Az Európai Unió Statisztikai Hivatala az EUROSTAT a támogatásra 

jogosult térségek lehatárolására olyan nagyság szerinti területi osztályozási 

rendszert alakított ki, amely alkalmas a társadalmi-gazdasági folyamatok 

megfigyelésére és elemzésére, valamint a tagországok regionális gazdasági 

teljesítményének összehasonlítására. Ez a rendszer Statisztikai Célú Területi 

Egységek Nomenklatúrája, amely francia elnevezése (Nomenclature des Unités 

Territoriáles Statistiques) alapján NUTS néven vált ismertté. A NUTS rendszert 

az EUROSTAT 1988-ban vezette be, majd alkalmazását jogilag is szabályozták 
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(The European Parliament and the Council, 2003). A NUTS rendszer 

gyakorlatilag már az 1970-es évek elejétől létezik statisztikai adatgyűjtési 

célból, de a közösségi politikában 1988-tól használják (Szabó P. 2005). 

A NUTS rendszernek megfelelő tervezési-statisztikai egységek 

kialakításának alapját Magyarországon az 1996. évi területfejlesztési törvény 

(1996. évi XXI. tv.) és az 1998. évi országos területfejlesztési koncepcióról szóló 

Országgyűlési határozat (35/1998. (III. 20.) teremtette meg. Az Országgyűlési 

határozat hét tervezési-statisztikai régiót jelölt ki, amit az 1996. évi 

területfejlesztési törvényt módosító 1999. évi XCII. törvény is megerősített (1. 

táblázat). 

1. táblázat: Magyarország területbeosztása a NUTS rendszerben 

Szint Megnevezés Az egységek száma 

NUTS 0 

NUTS 1 

NUTS 2 

NUTS 3 
NUTS 4 

NUTS 5 

ország 

nagyrégió 

tervezési statisztikai régió  

megye (főváros) 
statisztikai kistérség 

település 

1 

3 

7 

20 
174 

3 135 
Forrás: KSH Területi Statisztikai Évkönyv, 2007. 

A NUTS 2 szintnek megfelelő tervezési-statisztikai régiók Magyarországon 

kifejezetten területfejlesztési célból kerültek kialakításra, mert az Európai Unió 

ehhez a szinthez köti a strukturális támogatások megítélését. 

Magyarországon a következő hét tervezési-statisztikai régiót alakították ki: 

Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, 

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld. A felsorolt régiók nem 

közigazgatási egységek, de jól illeszkednek az EU-ban elfogadott területi 

osztályozási rendbe. 

A NUTS 2 szintnek megfelelő régiók kialakítását már a kezdetektől fogva 

sokan vitatják, mert vannak, akik a megyét – a történelmi hagyományaira 

tekintettel – alkalmasabbnak tartották volna mindazon szerepkörök betöltésére, 
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amelyeket a területfejlesztési törvény a tervezési-statisztikai régióknak 

biztosított. Mások azzal érvelnek, hogy, „a megyék mérete nem alkalmas a 

gazdaságfejlesztési és területi kiegyenlítési politika számára” (Pálné Kovács I. 

2007). Vita tárgyát képezi az is, hogy a megyék régióba történő besorolása 

helyesen történt-e? Valójában az a kérdés, hogy a jelenlegi régióhatárok között 

lehetséges-e az uniós támogatások maximalizálása és a régión belüli terület i 

egyenlőtlenségek csökkentése. A Nyugat-dunántúli régióban például, ahol a 

megyék között – a gazdasági kapcsolatrendszerek, tradíciók, stb. következtében 

– jelentős fejlettségbeli különbségek vannak az eltérő fejlettségű megyék azonos 

régióba sorolása a fejletlenebb megye számára inkább hátránnyal járt, minthogy 

előnyt hozott volna. Ennek oka elsősorban az, hogy a felzárkózási támogatások 

allokációja a régiók fejlettségén alapul, és a régión belül nem igazodik kellően a 

megyék fejlettségi szintjéhez. 

Mindamellett tényként állapítható meg, hogy az európai regionális 

politikában a régióhatárok „nem merev válaszfalak”, tehát a régióközi 

kooperációt nem gátolják, így a régiók átrajzolása helyett ezzel kellene jobban 

élni (Agg Z. – Nemes Nagy J. 2008). Ezt a megállapítást támasztja alá az 

Európai Unió Régiók Bizottságának véleménye is, amely szerint a kohéziós 

politika megteremtette a „megfelelő terepet” az egyes régiók és helyi 

önkormányzatok közötti együttműködéshez, ami a források mozgósításával, 

előteremtésével a felzárkózást és a fenntartható fejlődést segítheti (Committee of 

the Regions, 2007). 

A területfejlesztésben a régiók (megyék) mellett jelentős szerepe van a 

kistérségeknek. Magyarországon a NUTS 4 szintnek a statisztikai kistérség felel 

meg. 

A kistérségek jellemzője, hogy területük teljes mértékben és 

ismétlésmentesen fedi le az ország egész területét és illeszkedik a régió, a 

megye, valamint más kistérség határaihoz, mégpedig úgy, hogy minden 

település közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozik. 
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A kistérségeket először 1994-ben határolták le, s az így kialakított 

területbeosztást több alkalommal felülvizsgálták (20014; 20045; 20076). Ezek 

során a kistérségek száma is változott: az eredetileg kialakított 138-ról először 

150-re, majd 168-ra, végül 2007-ben 174-re nőtt (Faluvégi A. 2001, 2004; KSH, 

Tájékoztató…2008). 

A kistérség olyan fejlesztéspolitikai egység, ahol jelen van a térségi 

identitás, de még áttekinthető a nagyságrendje, és viszonylag homogén szint 

(Kovács F. L. 2004). 

3.1.5. Kedvezményezett térségek és települések 

A kedvezményezett térségek jelentőségét az adja, hogy ezek a térségek a 

területfejlesztési célok (pl. területi különbségek mérséklése) megvalósítása 

érdekében az átlagostól eltérő speciális szabályok szerint kaphatnak támogatást. 

Magyarországon az alábbi térségtípusokra vonatkoznak az átlagostól eltérő 

támogatási szabályok (Sarudi Cs. 2011): 

 kedvezményezett térségekre és településekre, 

 kiemelt térségekre, 

 vállalkozási övezetekre és ipari parkokra, valamint 

 az EU-támogatások kedvezményezett térségeire. 

A kedvezményezett térségek és települések típusait és lehatárolásuk 

(besorolásuk) feltételeit (kritériumait) az Országgyűlés határozza meg, amit 

általában háromévente felülvizsgálnak. A térségek és települések besorolása és 

listájuk közzététele a kormány feladata. 

                                                   
4 Elfogadva: 24/2001. (IV.20.) OGY határozattal 
5 Elfogadva: 244/2003. (XII.18.) Korm. rendelettel 
6 Elfogadva: 67/2007. (VI.28.) OGY határozattal 



26 

Az elmaradott kistérségek besorolása a kistérségek komplex fejlettségi 

mutatójának segítségével történik. A besorolásnál alkalmazandó 

mutatórendszert az Országgyűlés határozza meg. 

A „kedvezményezett státusz” nemcsak kistérségekre, hanem azokra a 

településekre is vonatkozik, amelyek nem valamelyik kedvezményezett 

kistérségben helyezkednek el, ám a fejlettségi (elmaradottsági) mutatójuk 

alapján elmaradottnak minősíthetők. Ezeket az ún. kedvezményezett 

településeket is a kormány jelöli ki részben a kistérségek besorolásához használt 

komplex mutató, részben a munkanélküliségi ráta segítségével. A kijelölt 

települések társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 

elmaradottnak, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősíthetők. 

Területfejlesztési szempontból mindkét településtípus kedvezményezettnek 

számít, így saját jogon pályázhat a területfejlesztési támogatásokra. 

A kedvezményezett térségek és települések körének 2007. évi szabályozása 

során az Országgyűlés megváltoztatta a kedvezményezett térségek elnevezését 

és módosította a komplex mutató számításához használt adatok körét, a kormány 

pedig 168-ról 174-re növelte a statisztikai kistérségek számát (67/2007. (VI. 

28.). OGY hat. és 311/2007. (XI. 17.) Korm. hat.). 

2007-től a kedvezményezettség szempontjából a kistérségeket két csoportra 

osztották: hátrányos helyzetű és a nem hátrányos helyzetű kistérségre. A 

lehatárolt 94 hátrányos helyzetű kistérségen belül két kategória került 

meghatározásra: 1) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek 2) felzárkóztatási 

(komplex) programmal támogatható leghátrányosabb helyzetű kistérségek. 

A hátrányos helyzetű kistérségek komplex mutatója kisebb, mint az összes 

kistérség komplex mutatójának átlaga (2,90-es pontérték), a nem hátrányosaké 

pedig meghaladja azt. 

A hátrányos helyzetű kistérségek közül a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségek kategóriájába azokat a legalacsonyabb komplex mutatóval 
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rendelkező kistérségeket sorolták be, amelyekben a lakónépesség együttes 

száma nem haladta meg az ország lakosságának 15%-át. A hátrányos helyzetű 

94 kistérségből 47 tartozik a leghátrányosabb kistérségek közé. Együttes 

lakónépességük 1 millió 496 ezer fő volt, az ország lakónépességének 14,9%-a. 

A leghátrányosabb kistérségek közül azoknak, ahol az ország 

lakónépességének 10%-a él, felzárkóztatásuk érdekében – alapvetően európai 

uniós forrásokra építve – komplex programot kell/lehet kidolgozni és annak 

megvalósítását kiemelten kell támogatni. Ezek a komplex programmal segítendő 

leghátrányosabb kistérségek. E kritériumnak 33 kistérség felel meg, melyek 

együttes népességszáma 2007. január 1-jén 962 ezer fő volt. Ez az össznépesség 

9,6%-a. A kistérségek területi megoszlását a 2. táblázat mutatja. 

2. táblázat: A kistérségek területi megoszlása Magyarországon, 2007 

Régió 
Kistérségek 

száma 

Hátrányos 

helyzetű 

Leghátrá- 

nyosabb 

helyzetű 

Leghátrá- 

nyosabb 

komplex 

programmal 

Komp-

lex 

mutató 

értéke 

Közép-Magyarország 17 1 0 0 4,10 

Közép-Dunántúl 26 5 0 0 3,44 

Nyugat-Dunántúl 25 6 0 0 3,28 

Győr-Moson Sopron m. 7 0 0 0 3,45 

Zala megye 9 4 0 0 3,13 

Vas megye 9 2 0 0 3,26 

Dél-Dunántúl 25 18 9 8 2,69 

Észak-Magyarország 28 21 15 12 2,49 

Észak-Alföld 28 24 15 8 2,49 

Dél-Alföld 25 19 8 5 2,58 

Összesen 174 94 47 33 2,90 

Forrás: KSH, Tájékoztató…2008 adatai alapján saját szerkesztés 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy az összes hazai kistérség 54%-a hátrányos 

helyzetű, és a hátrányos helyzetű kistérségeknek pontosan a fele a 

leghátrányosabb kategóriába tartozik. 

A hátrányos helyzetű térségek többsége (68,1%-a) az ország keleti régióiban 

elsősorban a Dél-Dunántúlon, a Tiszántúlon és Észak-Magyarországon található. 

Ezekben az országrészekben szinte csak a megyeszékhelyek és a nagyobb 

városok nem tartoznak ebbe a térségtípusba. Ugyancsak itt található a komplex 



28 

programmal is segíthető 33 térség több mint háromnegyede (75,8%). Mindezek 

az adatok az ország kelet-nyugati fejlettségbeli megosztottságát jelzik. A 

Dunántúl fejlettebb régióiban (Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-

Dunántúl) a hátrányos helyzetű térségek 12,8%-a található, és itt egyetlen 

leghátrányosabb kistérség sem fordul elő. A kedvezményezett kistérségeket a 3. 

ábra mutatja. 

 
3. ábra: A kedvezményezett kistérségek területi elhelyezkedése, 2007 
Forrás: KSH, Tájékoztató…2008 

A korábbiakhoz hasonlóan a 2007-es szabályozás is kijelöl kedvezményezett 

településeket. Ezek a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 

elmaradottnak minősített települések (komplex mutatójuk kisebb, mint az összes 

település komplex mutatójának átlaga) és a jelentős munkanélküliséggel sújtott 

települések (munkanélküliségi arányuk meghaladja az országos átlag 1,75-

szeresét). 

Jelmagyarázat

Leghátrányosabb, komp. progr.   (33)

Többi leghátrányosabb   (14)

"Csak" hátrányos   (47)

Nem érintett   (80)

Kedvezményezett kistérségek,

2007. szeptember

KSH, 2007, FA
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A kedvezményezett térségek és települések meghatározásának két szempontból 

van jelentősége. 

 Először szerepet játszik az éves támogatási keret (decentralizált 

források) régiók, illetve megyék közötti felosztásánál. 

 Másodszor jelentős szerepe van a támogathatóság szempontjából is. Az 

állami területfejlesztési támogatások egy része csak kedvezményezett 

térségekben és településeken használható fel beruházások támogatására. 

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek és települések támogatására 

elkülönített keret áll rendelkezésre, amit az éves költségvetés tartalmaz. 

A kedvezményezett települések önkormányzatai a kiadásaik fedezéséhez 

többlet normatív támogatást kapnak. (Ez az összeg 2002-ben például 

3.400 forint/lakos volt.) Az uniós pályázatoknál a kedvezményezett 

térségekben és településeken megvalósítandó fejlesztések esetén 

alacsonyabb saját erőt kell biztosítani. A leghátrányosabb és ezen belül a 

komplex program kidolgozására jogosult térségek támogatására, az 

ottani fejlesztések preferálására a kormány 2008-ban külön programot 

indított. 

A hátrányos helyzetű térségek mellett a másik kedvezményezett 

térségtípusnak a kiemelt térségek tekinthetők. Ezek a térségek „…egy vagy több 

megyére (a fővárosra), vagy azok meghatározott területére terjednek ki, és 

egységes tervezésükhöz és fejlesztésükhöz országos érdekek vagy más 

jogszabályban meghatározott célok is fűződnek” (1996. évi XXI. tv. 5.§ f) pont). 

Az e körbe tartozó térségeket (pl. a fővárosi agglomeráció, Balaton-térség, 

Tisza-térség) az Országgyűlés határozza meg. E térségekre vonatkozóan a 

törvényi szabályozás speciális rendelkezéseket, illetve esetenként speciális 

programokat, forrásokat állapít meg. 

A harmadik kedvezményezett térségtípus a vállalkozási övezet, és az ipari 

park. 
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A vállalkozási övezet adott régió fejlődése érdekében létrehozott, a területén 

folytatott tevékenységhez sajátos kedvezmények igénybevételét biztosító, 

közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, a fejlesztés 

szempontjából együtt kezelt termelési és szolgáltató terület (189/1996. (XII. 17.) 

Korm. rendelet). Az övezetek létrehozásának célja, hogy az ország 

leghátrányosabb térségeibe befektetőket vonzzanak. Ennek érdekében 

meghatározott időre szóló speciális pénzügyi és egyéb kedvezményeket kell 

biztosítani. 

Az övezetek elsősorban állami, regionális és egyedi támogatásokban 

részesülhetnek, ám lehetőség van ágazati támogatásra is. A hazai szabályozás a 

beruházások üzembe helyezésétől számítva öt évre nyújt adókedvezményt az 

övezetbe települt új, illetve „meglévő” vállalkozások fejlesztéséhez. A 

vállalkozási övezetet kormányrendelet jelöli ki, amely meghatározza a 

vállalkozási övezet lehatárolását és a kedvezményezettség időtartamát, valamint 

a fejlesztés stratégiai irányelveit. 

Ipari parkokat az ország több városában létrehoztak. Napjainkban a számuk 

már meghaladja a 200-at. Az ipari parkok közművesített területek, megfelelő 

kommunikációs lehetőségekkel, az ipari szolgáltatások kisebb vagy nagyobb 

körével rendelkeznek. Azzal a céllal alakították ki őket, hogy egy adott 

településen, térségben az ipar fejlődésének központjai legyenek, oda 

vállalkozások települjenek, a környékbeli térség szabad munkaerő-kínálatát 

pedig hasznosítsák. Az Európai Unióban az ipari parkoknak megkülönböztetett 

szerepük van az innováció előmozdításában, ezért a hazai kialakításukkor már 

nem elegendő csak a szűken értelmezett ipar és mezőgazdaság szempontjait 

szem előtt tartani, hanem szükségessé válik az egyetemi kutató, szellemi bázis 

bevonása a gazdasági célok elérésébe (European Economic and Social 

Committee, 2006). 

Az EU támogatások kedvezményezett térségeinek elsősorban a Kohéziós és 

Strukturális Alapok felhasználása szempontjából van jelentősége. Az alapok 
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támogatására jogosult térségek kijelölése a mindenkori uniós kohéziós politika 

céljainak megfelelően történik (Sarudi Cs. 2011). 

A projektek támogathatósága tekintetében a Strukturális Alapok és a 

Kohéziós Alap szabályai az irányadók, valamint az, hogy a régióknak szánt 

programok mely célkitűzés keretébe illeszkednek 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/index_en.htm). 

Kohéziós Alap támogatásaira azok a tagállamok jogosultak, ahol az egy főre 

jutó GNP alacsonyabb az uniós átlag 90%-nál. E mutató szerint ma 

Magyarország egész területén jogosultak a Kohéziós Alap támogatásaira 

bizonyos – a Bizottság által jóváhagyott - nagy közlekedési és környezetvédelmi 

projektek. 

A Strukturális Alapok által támogatott fejlesztéseknek meg kell felelniük a 

régiók vagy tagállamok által meghatározott helyi igényeknek. A támogatások 

olyan fejlesztési szemléletet képviselnek, ami tiszteletben tartja a környezetet, és 

támogatja az esélyegyenlőséget 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/intro/working4_en.htm). 

A Strukturális Alapok felhasználására azok a régiók jogosultak, ahol az egy 

főre jutó GDP az uniós régiók átlagértékének 75%-a alatt marad. A 2007-2013 

közötti időszakban a fejlődésben elmaradt régiók felzárkóztatását szolgáló 1. 

célkitűzés (konvergencia célkitűzés) célterületei tartoznak ide, amelyek a NUTS 

2, azaz a tervezési-statisztikai régió szintjén kerültek kijelölésre. (Közép-

Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak Alföld, 

Dél-Alföld). 

Közép-Magyarország nem tartozik az 1. konvergencia célkitűzés alá, mert az 

egy főre jutó GDP-je meghaladja az EU-25 átlagának 75%-át. Erre a régióra a 

regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés vonatkozik, amely 

alapján átmeneti és egyedi alapon nyújtott (ún. phasing-in) támogatásra jogosult. 

Ezzel összefüggésben a Régiók Bizottsága ajánlást tett. Ez alapján átfogóbb, 
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speciális támogatási rendszert dolgoztak ki és vezettek be azon régiók átmeneti 

támogatására, amelyek átlépik a 75%-os GDP küszöböt, hogy ne kerüljenek 

veszélybe a támogatás elmaradása miatt. Ez jelentheti e régiók további 

fejlődéséhez szükséges nagyobb biztonság garantálását (Committee of the 

Regions, 2010). 

3.1.6. Nemzeti fejlesztési tervek 

Magyarország az uniós csatlakozás óta két nemzeti szintű fejlesztési tervet 

készített (NFT I.: 2004-2006, ÚMFT (NFT II.): 2007-2013). 

A belépéstől a csatlakozásig terjedő időszakra (2004-2006) szóló első 

Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT I.)7 az ország EU által társfinanszírozásban 

megvalósítandó célkitűzéseit és programjait tartalmazta (3. melléklet). 

Az NFT I. a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásaira épített, ezért 

a céljainak, prioritási területeinek és a megvalósítandó intézkedéseknek 

összhangban kellett állniuk az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az alapokra 

vonatkozó rendelkezéseivel. Emellett az NFT I-ben figyelembe vételre kerültek 

a kidolgozás alatt álló új OTK területfejlesztési célkitűzései is. 

A magyar szabályozásban az NFT I. az Átfogó Fejlesztési Terv része. Az 

ÁFT a fejlesztési célok teljes körét tartalmazza a finanszírozás formájától és 

forrásától függetlenül, míg az NFT I. csak az EU társfinanszírozásával 

megvalósítható célokat foglalja magában. 

Az NFT I-et országos szinten kellett elkészíteni, a régiók tehát nem 

rendelkeztek önálló regionális programokkal. A terv összesen négy ágazati és 

egy regionális operatív programot tartalmazott. A regionális operatív program 

nem a régiók sajátosságaira és szükségleteire épült, hanem központilag 

                                                   
7 Korábban azért nem volt szükség Nemzeti Fejlesztési Tervre, mert 1990-től a csatlakozásig 

Magyarország más programok – a PHARE, az ISPA és a SAPARD – alapján jutott fejlesztési 

támogatáshoz. 
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meghatározott intézkedéseket tartalmazott (a turisztikai potenciál erősítését, a 

térségi infrastruktúra- és települési környezet fejlesztését, valamint a régiók 

humán erőforrásainak fejlesztését). A 2006 utáni periódusra vonatkozóan az EU 

álláspont módosult, így valamennyi régióra önálló operatív program 

készülhetett. 

A második Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II. – Új Magyarország Fejlesztési 

Terv – ÚMFT) legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós 

növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat kiemelt területen 

indít el összehangolt állami és uniós fejlesztéseket: a gazdaságban, a 

közlekedésben a társadalmi megújulás érdekében, a környezet és az energetika 

területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben 

(4. melléklet). 

A kiegyensúlyozott területi fejlődést (területfejlesztés prioritást) hét 

regionális operatív program szolgálja. 

A regionális operatív programok legfontosabb céljai  a következők: 

 a regionális gazdasági versenyképesség erősítése, 

 a régiók turisztikai vonzerejének növelése, 

 a térségi közlekedési infrastruktúra és a közösségi közlekedés fejlesztése, 

a helyi környezeti állapot javítása, 

 a települések átfogó integrált fejlesztése, 

 a régión belüli társadalmi és területi különbségek mérséklése,  

 a társadalmi infrastruktúra fejlesztése. 

Az ÚMFT-ben tehát mindegyik régió önálló regionális operatív programmal 

rendelkezik. Az ezekben a programokban megjelenített fejlesztési feladatokat 

kiegészítik az ágazati operatív programok keretében megvalósuló fejlesztések.  
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3.2. A településfejlesztés és kapcsolódása a települési önkormányzathoz  

3.2.1. A településfejlesztés tartalma 

A településfejlesztésnek hazánkban jogi formába öntött definíciója nincs, így 

általánosságban „…mindazon beavatkozások gyűjtőfogalmának tekinthetjük, 

amelyek következtében a települések a térben és időben egyaránt változó 

társadalmi igényeknek jobban megfelelnek, mint korábban. A 

településfejlesztési beavatkozások rendszerint a fizikai viszonyok változtatására, 

egyes beruházások megvalósítására irányulnak.” (Ongjerth R. 2006. p. 99.). 

A területfejlesztés és a településfejlesztés között szoros kapcsolat van. A 

kapcsolatot jelzi, hogy a területfejlesztés településfejlesztési célokat is szolgál, 

és ez fordítva is igaz, hiszen a terület- és a településfejlesztés egyaránt a 

társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok integrált, összehangolt 

befolyásolására törekszik. 

A terület- és településfejlesztés közötti kapcsolatra utal Rechnitzer János is, 

amikor így fogalmaz: „A településfejlesztés a területfejlesztés része, annak 

alkotó eleme, attól nem választható el, abban ugyan számos önálló elemet 

jeleníthet meg, de döntően és alapvetően a területi politikára megfogalmazott 

általános és speciális célokat, elveket, s ezeket képviselő eszközök, és 

intézmények rendszerében valósulhat meg.” (Rechnitzer J. 2007a. p. 17.). 

3.2.2. A településfejlesztés jogszabályi háttere 

A településfejlesztés komplex feladat, melynek több elemét – átfogó 

szabályozás8 híján – különböző jogszabályok fogják keretek közé. 

                                                   
8 A területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény előírta, hogy a településfejlesztésről és 

rendezésről külön törvényt kell alkotni, amely nem történt meg, így tapasztalható, hogy „a 

településfejlesztés intézményes rendszere esetleges, tartalma pillanatnyi ágazati vagy pénzügyi 

érdekek alapján változó” (Kökényesi J. 1997. p. 268.). 
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Az önkormányzati törvény (Ötv.) meglehetősen tág körben határozza meg a 

települési önkormányzatok feladatait9. 

Ilyen feladatok: „a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és 

természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a 

csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és 

közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és 

településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság 

helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás 

megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, 

a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való 

gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, 

művészeti tevékenység, sport támogatása: a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai 

érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek 

elősegítése.” (1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bek.). 

A felsorolt feladatok közül a települési önkormányzat minden esetben 

köteles gondoskodni egészséges ivóvíz ellátásról, az óvodai nevelésről, az 

általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészügyi és szociális alapellátásról, 

a közvilágításról, a helyi közutak és köztemető fenntartásáról, továbbá az 

önkormányzat köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak 

érvényesülését10 (1990. évi LXV. tv. 8.§ 4. bek.). 

Mint látható, az önkormányzati törvény – a település működését biztosító – 

alapvető feladatokat sorolja fel, ami azonban nem öleli fel az összes lehetséges 

önkormányzati közszolgáltatást, így azok önként vállalt feladatokkal bővíthetők. 

                                                   
9 Az egyes szolgáltatáscsoportokban vannak ügyek, ahol az önkormányzat feladata az ellátás, 
másutt a gondoskodás, a közreműködés, a támogatás, stb., amely különbségek az egyes 

szolgáltatásokban az önkormányzat szerepvállalásában lévő differenciáltságra utalnak (Ongjerth 

R.. 2006). 
10 E közszolgáltatások fogalmát, az egyes feladatok tartalmát más törvények (pl. közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. tv., az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv., stb.) határozzák meg 

(Ongjerth R. 2006). 
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Az Ötv-n kívül – más törvény is megállapíthat önkormányzatok által 

ellátandó, illetve ellátható közszolgáltatási feladatot, így például a 

termőföldről, az erdőről, a műemlékekről, a bányászatról, a 

környezetvédelemről, a természetvédelemről, a kulturális örökség védelméről 

szóló törvények tartoznak ide (Kökényesi J. – Madaras A. 2002), vagy a 

természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény is rendelkeznek a 

településfejlesztéssel összefüggő (rész)feladatokról. 

Az önkormányzatok a számukra előírt feladatok mellett saját maguk is 

kijelölnek önálló, önként vállalt feladatokat. Közöttük meghatározó szerepe 

van azoknak a fejlesztéseknek, amik a települési funkciókat gyarapítják. E 

fejlesztések által bővülnek a közösség erőforrásai, ami pozitív hatással van a 

településen élők életkörülményeire, a települési, közösségi funkciók minőségi 

ellátására (Rechnitzer J. 2007a). 

A településfejlesztésben rendkívül fontos az önkormányzatok (és szerveik) 

közötti együttműködés is, amelyet törvényi szabályozás (1997. évi CXXXV. tv.) 

biztosít, továbbá amit a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 

társulásairól szóló 2004. évi törvény is elősegít azzal, hogy lehetővé teszi 

számukra a részvételt a településfejlesztés összehangolásában. 

3.2.3. A településfejlesztés tervezése 

A településfejlesztési feladatok megvalósításának alapját a települési 

önkormányzatok fejlesztési tervei képezik. A tervek időtartama és részletessége 

között szoros összefüggés van. 

A hosszú távú tervek az elérni kívánt átfogó célokat (későbbi állapotokat) 

tartalmazzák. A középtávú tervek már sokkal konkrétabbak, hiszen ezek 

megvalósításához a forrásokat és a kapacitásokat már biztosítani kell. A rövid 

távú tervekben viszont a közvetlen megvalósításra irányuló megoldások 

szerepelnek. E tervrendszerben a hosszú távú terv a településfejlesztési 
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koncepció, középtávú a településfejlesztési program és a gazdasági program, 

rövid távú egy évre szóló terv, az önkormányzati költségvetés. 

A hosszú távú11 terv a településfejlesztési koncepció, amely az 1997. évi 

Étv. szerint „…a fejlesztés összehangolt megvalósítását biztosító és a 

településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő 

önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, 

önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum.” (1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 

27. pont). 

A mintegy 15-20 éves intervallumra szóló településfejlesztési koncepció 

lényege, hogy a prioritások megjelölése iránymutatást ad a helyi fejlesztési 

politikának (Vajda G. 2009). 

Az önkormányzatok által készített középtávú (4-8 évre szóló) terv a 

településfejlesztési program, amely a koncepción alapul, de már a közeljövőre 

fókuszál. E program két fő részből áll, a stratégiai- és az operatív programból. A 

stratégiai tervezési fázis az összefüggések, a szinergiák, a célrendszer 

összhangjának kimunkálása miatt fontos, míg az operatív tervezési fázisban már 

az egyes programelemek, projektek, az alprogramok részleteinek kimunkálásán 

van a hangsúly. Különbség továbbá, hogy a stratégiai programban a közérdekű, 

de nem közhatalmi megvalósítású elemek is szerepelnek, ugyanakkor az 

operatív program a közhatalmi (önkormányzati) részvétellel megvalósuló 

programelemekre vonatkozik. 

                                                   
11 A tervtípus időtartama és adott terv részletezettsége szoros összefüggésben van. A hosszú távú 

tervek az elérni kívánt átfogó célokat (későbbi állapotokat) tartalmazzák. A középtávú tervek 

már sokkal konkrétabbak, hiszen ezek megvalósításához a kapacitásokat és forrásokat már 

biztosítani kell. A rövid távú tervekben viszont a közvetlen megvalósításra irányuló megoldások 

szerepelnek. 
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A településfejlesztési tervek körébe tartozik a gazdasági program is. E 

program12 a választási ciklusra vagy hosszabb időre szól, és kidolgozása 1990 

óta kötelező. Ennek ellenére egészen 2005-ig - alapvetően értelmezési okok 

miatt - nem minden önkormányzat készített gazdasági programot. A probléma 

megoldásának elősegítésére a jogalkotó 2005-ben tartalmi meghatározást adott a 

gazdasági programról, aminek legalább egy választási ciklusra kell vonatkoznia, 

és olyan célokat rögzítenie, amelyek elérése megfelelő mennyiségű és 

színvonalú közszolgáltatást és a helyi gazdaság fejlődését biztosíthatja. Főbb 

tárgykörei: a fejlesztések, munkahelyteremtés segítése, településfejlesztés, 

adópolitika, közszolgáltatások biztosítása és fejlesztése, befektetések 

támogatására vonatkozó elképzelések, településüzemeltetés. A gazdasági 

program fontossága abban is megnyilvánul, hogy közvetetten kihat a terület-

felhasználásra és rendezésre, a befektetésekre, a közszolgáltatásokra (Kökényesi 

J. 2006). 

A település fejlesztésének éves terve az önkormányzati költségvetés. A 

költségvetés egy olyan pénzügyi terv, illetve alap, amely az érvényességi 

időtartam alatt a feladat ellátásához teljesíthető jóváhagyott kiadásokat és a 

teljesítendő várható bevételeket előirányzatként, illetve teljesítésként 

tartalmazza (1992. évi XXXVIII. tv.). 

A képviselőtestületnek rendeletet kell alkotnia a költségvetéséről és jóvá kell 

hagynia az önkormányzati részvétellel tervezett beruházások terveit, 

költségvetését. A település fejlesztésével összefüggő programok, projektek 

hosszabb megvalósítási folyamatot jelentenek, így finanszírozásuk több év 

költségvetésében is szerepel. 

                                                   
12 A gazdasági program részben a településfejlesztés jogi szabályozottságának hiányát pótolja. 

Ez a szabályozatlanság gondot jelent az EU és a hazai terület- és településfejlesztési 

támogatások megszerzésében, mert a települések egy része nem rendelkezik a nagyobb térségek 

keretében megvalósítható programokkal, összehangolt fejlesztési tervekkel. 
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A településfejlesztés tervezése egy kollektív munkafolyamat, amely akkor 

eredményes, ha a szakértői közreműködés mellett társadalmi részvételen és 

nyilvánosságon alapul. A településfejlesztés alapját ugyanis a lakossági igények 

képezik, amelyeket meg kell ismerni és folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 

Az igények megismerésére – a település nagyságától függően – több lehetőség 

kínálkozik (közmeghallgatás, fórum, személyes kommunikáció, kérdőíves 

kutatás, stb.). 

Az igények megismerésének és a lakosság tájékoztatásának hatékonysága is 

több tényező függvénye (pl. tájékoztatási forma, lakossági érdeklődés). 

Előfordul, hogy jelentős költségigényű projektek valósulnak meg adott 

településen, de nem eredményeznek közmegelégedést. Az ilyen esetek 

többségében a döntéshozók minden bizonnyal csak szűk körű konzultációkra, 

egyeztetésekre alapoztak, vagy a civil és más társadalmi szervezetek nem éltek 

véleményezési lehetőségeikkel, vagy a fejlesztésekben érintett különböző 

szakmacsoportok, gazdasági szereplők között – a megfelelően kiépített 

egyeztetési mechanizmusok hiányában – nem volt kommunikáció és kooperáció. 

Az elkészült településfejlesztési tervek társadalmi vitára bocsátását gyakran a 

döntéshozatali idő rövidsége gátolja. 

A sikeres településfejlesztés érdekében az önkormányzatoknak széles körű 

kapcsolatrendszert (állami szervezetekkel, szomszédos településekkel, helyi 

vállalkozókkal, civil szférával) célszerű kialakítani és működtetni. 

Összességében a különböző tervek kommunikálása során nyert visszajelzések 

elősegíthetik a tervek továbbfejlesztését, korrekcióját vagy beruházásokra 

ösztönözhetnek. 

A legújabb kutatások felhívják a figyelmet arra, hogy a jelenlegi települési 

szintű tervezési rendszer átalakításra szorul és ennek egyik iránya a térségi 

(kistérségi) szintű tervezési rendszer létrehozása (Rechnitzer J. 2007a). 

A kistérségi szintű tervezést és az arra épülő fejlesztést előtérbe helyezi az a 

tény is, hogy egy település tényleges funkcióit hatékonyan csak akkor tudja 
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működtetni, ha egy konkrét térségben gondolkodik, és arra szervezi 

intézményeit. A kistérségi szintű tervezésen alapuló fejlesztésekkel a befektetői 

igények is jobban kielégíthetők lennének, amihez azonban elengedhetetlen a 

helyi szereplők bevonása, a helyi erőforrások befektetése és a helyi kontroll 

gyakorlása (Green, G.P. et. al 1993). 

A térségi szintű tervezési rendszer kialakítása mellett érvel Illés Iván is, aki 

szerint egy város fejlesztése nem képzelhető el a város környékének figyelmen 

kívül hagyásával, de ugyanúgy a vidék fejlesztésénél is fontos a környező 

várossal való kapcsolata, hiszen a vidék, a centrumát képező város nélkül nem 

igazán fejleszthető, de a város prosperitása is nagyban függ a vidék munka- és 

vásárlóerejétől (Illés I. 2008). 

A város-vidék (falu) problémáival, a területi, térbeli kapcsolatokkal Erdei 

Ferenc is foglalkozott. A város és vidék, a fejlett és fejletlen területi egységek 

összekapcsolásának igénye még ma is aktuális, különösen ott, ahol városok és 

falvak együtt esnek ki a fejlődés fő vonalából (Enyedi Gy. - Kovács K. 2011). A 

nagyvárosi régiók kibontakozásának vesztesei a kisvárosok, mert 

„elszegényedik” a szerepkörük, ami hátráltatja a fejlődésüket. A vidéki népesség 

többsége a városoktól főleg munkalehetőséget vár, ami a kisvárosokban 

korlátozott, de ugyanez igaz a kínált kereskedelmi szolgáltatásaikra is. E 

funkciókat egyre inkább a középvárosok veszik át és a kisváros egyre kevésbé 

emelkedik ki a vidéki környezetéből (Enyedi Gy. 2010). 

E kérdéskör fontosságát jelzi az Európai Parlamentnek a regionális politika 

terén alkalmazott bevált gyakorlatokról szóló állásfoglalása is, ami magába 

foglalja az integrált településfejlesztésre tett ajánlásait (pl. tömegközlekedés, 

vállalkozói beruházások növelése, foglalkoztatás élénkítése, hatékonyabb víz- és 

energiafelhasználás, stb.) (The European Parliament, 2009). 

Úgy vélem – az előzőeket figyelembe véve – a kistérségben történő 

fejlesztési gondolkodás előremutató lehet, ami a pénzügyi erőforrások hatékony 
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felhasználásában és a párhuzamos beruházások megszüntetetésében is 

jelentkezhet. 

3.3. A terület- és településfejlesztés pénzügyi eszközei 

A terület- és településfejlesztés az abban résztvevők számát tekintve 

„sokszereplős” tevékenység, ennek megfelelően a finanszírozása is több 

csatornán keresztül történik (3. táblázat). Ami a szereplők számát illeti, igen 

széles körű bázisra támaszkodik. A kormányzati szervektől kezdve a civil 

szervezeteken át a háztartásokig bezárólag az állami, az üzleti és a társadalmi 

szervek szinte teljes skáláját átfogja. Ugyanezek a szervezetek valamilyen 

formában a területfejlesztésbe is bekapcsolódnak, így a finanszírozás is 

többcsatornás rendszerű. A finanszírozásban a hazai szervezetek (állami, 

szövetkezeti, magán és civil szféra szereplői) mellett az Európai Unió és más 

nemzetközi szervezetek is részt vesznek. A szereplők és a pénzügyi források 

bemutatását a 3. táblázat tartalmazza. 
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3. táblázat: A területfejlesztés szereplői és pénzügyi forrásai 

SZEREPLŐK 

ÁLLAMI 
SZERVEK 

ÖNKOR-

MÁNY-
ZATOK 

A TERÜLET-
FEJLESZTÉSI 

TÖRVÉNY 
ÁLTAL 

LÉTREHOZOTT 

SZERVEK 

ÉRDEKVÉ- 

DELMI 
ÉS EGYÉB 

TESTÜLETEK 

PIACI 
VÁLLALKO-

ZÓI 
ÜZLETI 

SZFÉRA 

NEMZET-

KÖZI 
RÉSZTVE-

VŐK 

HÁZ-

TAR-
TÁSOK 

-Országgyűlés 

-Kormány 
-Minisztériumok 

-Dekoncentrált 
szervek 

- Megyei és   

  települési  
önkormány- 

zatok 

- Terület-

fejlesztési 
tanácsok 

- Terület-
fejlesztési  

önkormányzati 

társulások 

- Gazdasági 

   Kamarák 
- Szakszer- 

   vezetek 

- Bankok 

- Fejlesztési 
társaságok 

- Ügynökségek 
- Vállalkozások 

- Befektetők 

- Szubregi-

onális  
szervezetek 

- Nemzetközi 
programok, 

pályázatok 

- Külföldi 
vállalkozók 

- Lakosság 

- Civil 
   szféra 

FORRÁSOK 

NEMZETKÖZI HAZAI 

- Európai Unió  
- Befektetők 

- Hitelek 
- Segélyek 

KÖLTSÉGVETÉSI KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI 

- Központi költségvetés 

- Minisztériumok költségvetése 

- Önkormányzatok költségvetése 

- Vállalkozások 

- Lakosság 

- Piaci szféra 
- Civil szervezetek 

- Befektetők 
- Hitelek 

- Kötvénykibocsátás 

Forrás: Sarudi Cs. 2011 

A pénzügyi támogatások jellemzői: 

1) A területfejlesztés pénzügyi eszközrendszere fokozatosan alakult ki és 

fejlődött. Kezdetben jobbára tisztán hazai támogatásokból tevődött össze, 

később azonban az uniós tagjelöltség és a teljes jogú tagság időszakában a 

hazai források zömében leépültek, és a megmaradtak mellett megjelentek és 

meghatározóvá váltak az uniós támogatások is. 

2) A támogatások a mindenkori területfejlesztési célkitűzések megvalósítását 

szolgálják és pályázati úton vehetők igénybe. 

3) A támogatások kettős természetűek, mert nem csak területfejlesztési, hanem 

egyidejűleg településfejlesztési célokat is szolgálnak, és viszont. A kettősség 

arra vezethető vissza, hogy a támogatott fejlesztések zöme valamelyik 

településen valósul meg. 
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4) A pénzügyi támogatási rendszert a nemzetállamok alakítják ki. Ez alól 

kivételt képeznek a piaci szereplők támogatásai, amelyekre a közösségi 

szabályozás érvényes. A közösségi szabályozás a szabad verseny biztosítása 

érdekében általában tiltja a piaci szereplők állami támogatását, ám 

meghatározza azokat a feltételeket is, amelyek fennállása esetén az állami 

támogatás igénybe vehető. 

5) A szabályozás mindig az állami támogatás nagyságát állapítja meg. A 

támogatások hozzáférhetőségében jelentős szerepet játszik a forrás 

kiegészítési kötelezettségek (addicionalitás) megállapítása. Amennyiben a 

támogatások nincsenek hatással a gazdasági versenyhelyzetre (pl. nonprofit 

tevékenységet végző szervezetek esetén), az addicionalitás szabályait a 

nemzetállamok állapítják meg.13 

A forrás kiegészítési kötelezettséget – vagyis a pályázat költségeinek 

kedvezményezettre háruló nagyságát – a támogatási intenzitás határozza meg. 

A támogatási intenzitás a támogatás összegének a pályázat költségeihez 

viszonyított arányát mutatja. A támogatási intenzitásból kiszámítható a 

kedvezményezett forrás kiegészítésének mértéke, ami saját erőből és hitelből 

tevődik össze. 

3.3.1. Hazai támogatások 

A területfejlesztés támogatási forrásaira vonatkozó szabályozás alapjait az 

1996. évi területfejlesztési törvény határozta meg. A törvény szerint a 

fejlesztések finanszírozásának központi, térségi és egyéb forrásai 

különböztethetők meg, amelyet a 4. táblázat szemléltet. 

                                                   
13 Hazánkban a kis- és középvállalkozások számára egyedileg nyújtott támogatások esetén a 

szabályok szigorodnak abban az esetben, ha a támogatási intenzitás az 50%-ot és a 25 millió Ft-

ot meghaladja, vagy, ha a támogatás több mint, 15 millió eurónak megfelelő összeg. Ezekben az 

esetekben a pénzügyminiszternek – jóváhagyás céljából – a Bizottsághoz kell fordulnia. (Más 

esetekben, például az ún. érzékeny ágazatok támogatása esetén, a pénzügyminiszternek a 

közösségi szabályok betartása mellett tájékoztatási kötelezettsége áll fenn a Bizottság irányába.)  
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4. táblázat: A terület-és településfejlesztés pénzügyi eszközei 

Központi Térségi Egyéb 

E s z k ö z ö k  

Területfejlesztési célokat 

szolgáló előirányzatok 

Költségvetési törvényben 

meghatározott területfejlesztési 

előirányzatok 

Területfejlesztési célú 

segélyek, hitelek 

Vállalkozásokat segítő 

pénzügyi kedvezmények 

Önkormányzati szabályozás 

keretében önkormányzatok 

infrastruktúra fejlesztésére területi 

kiegyenlítő pénzeszköz 

Gazdálkodási 

szervezetek, kamarák, 

stb. önkéntes 

hozzájárulásai 

Egyéb központi források 

kistérségi programokra 

Helyi önkormányzatok által átadott 

források, helyi adókedvezmények 
- 

Gazdaság, foglalkoztatás és 

infrastruktúra fejlesztését 

szolgáló pénzalapok 

Költségvetési törvényben 

meghatározott támogatási 

előirányzatoknak a regionális 

fejlesztési tanácsok hatáskörébe 

utalt meghatározott része 

- 

Minisztériumok költségvetési 

keretei területfejlesztési 

programokra és célokra 

Címzett és céltámogatások 

meghatározott része 
- 

Egyes elkülönített pénzalapok 

területfejlesztési keretei 

Céljellegű decentralizált 

támogatások 
- 

Címzett és céltámogatások - - 

Forrás: Az 1996.év területfejlesztési törvény alapján a szerző összeállítása 

A központi eszközök közül kiemelendők az állami területfejlesztési politika 

eszközei (Horváth Gy. 1998), amelyek felett a mindenkori kormányzat 

rendelkezik. Ide tartoznak: a tőkejuttatások, a kedvezményes hitelkonstrukciók, 

a kamatkedvezmények, a gyorsított értékcsökkenési leírás és a munkaerő-

mobilitási és átképzési támogatások. 

A térségi eszközök zöme a központi költségvetésen keresztül érhető el, 

illetve a helyi önkormányzatok költségvetésében jelenik meg. Ezek a pénzügyi 

eszközök a területfejlesztést és a településfejlesztést egyaránt szolgálják, 

különválasztásuk csak konkrét elemzések esetében célszerű. Az ide tartozó 

támogatási források a következők: 
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 Területfejlesztési célelőirányzat (TFC) 

 Térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat (TTFC) 

 Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) 

 Kistérségi támogatási alap (KITA) 

 Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás ((TEKI) 

 Cél- és címzett támogatás (CCT) 

 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 

 Vállalkozási övezetek célelőirányzat (VÖC) 

 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 

(LEKI) 

 Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-

felújításának támogatása (TEUT) 

A felsorolt támogatási formák mellett a minisztériumok költségvetésében is 

megjelennek terület és/vagy településfejlesztést szolgáló előirányzatok és 

alapok. Ilyenek például: 

 a Gazdaságfejlesztési céltámogatás 

 a Turisztikai célelőirányzat 

 a Munkaerő-piaci alap  

 az Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 

 a Vízügyi célelőirányzat stb. 

A területfejlesztést szolgáló pénzeszközökről és pénzügyi kedvezményekről 

az Országgyűlés dönt, a központi és térségi pénzeszközök arányát, valamint a 

pénzeszközök és kedvezmények felhasználásának szabályait a kormány 

határozza meg. 

A támogatási formák és szabályok a területfejlesztési törvény 1996. évi 

elfogadását követően sokszor változtak. Egyes támogatási formák csak 
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meghatározott években működtek, ugyanakkor ezek helyett – legalábbis nevük 

szerint – újabb támogatási formák is megjelentek, főként az ország EU-hoz való 

csatlakozását követően, és vannak közöttük olyanok is, amelyek már nem 

funkcionálnak, ám a velük kapcsolatos jogszabályok jelenleg is hatályban 

vannak. 

A hazai források decentralizációja 

A térségi eszközökhöz tartozó területfejlesztési célelőirányzatok döntő 

hányada (kb. 95%-a) régiók és megyék között kerül felosztásra. A decentralizció 

elveiről az Országgyűlés, felhasználásuk szabályairól pedig a kormány határoz 

(24/2001. (IV. 20.) OGY hat.)14. Ugyancsak a kormány állapítja meg a 

minisztériumok költségvetési fejezetében szereplő ágazati célelőirányzatok 

decentralizálásának szabályait. 

A területfejlesztési célelőirányzatok decentralizált kereteit  a régiók és a 

megyék fejlettségi szintje és lakónépessége, valamint a kedvezményezett 

térségek lakónépessége alapján határozzák meg. 

A megyei területfejlesztési tanácsok már a területfejlesztési törvény 1996. 

évi elfogadását követően lehetőséget kaptak a területfejlesztési források 

(célelőirányzatok) decentralizált hányadának felhasználásával kapcsolatos 

döntésekben, sőt a decentralizáció 2001-ig csak a megyei szintre érvényesült. 

A regionális fejlesztési tanácsok először csak működésük finanszírozásához 

és a területfejlesztési koncepciók, programok kidolgozásához kaptak 

költségvetési támogatást, a források decentralizált hányadának elosztásában csak 

2001-től vált jelentőssé a szerepük (24/2001.(IV.20.) OGY hat.).

                                                   
14 Az Országgyűlés határozata eredetileg az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk időpontjáig 

terjedő időszakra szólt. A határozat módosítására ugyan már 2005-ben készült előterjesztés, 

azonban az Országgyűlés általi megtárgyalására és elfogadására még nem került sor. 
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A települési önkormányzatok forrásai 

A terület-és településfejlesztést érdemes az önkormányzati finanszírozás 

oldaláról is vizsgálni. Az Alkotmány szerint a helyi képviselőtestület gyakorolja 

az önkormányzati tulajdonost megillető jogokat, bevételeivel önállóan 

gazdálkodik, feladatainak ellátásához saját bevételre tehet szert – amelynek 

részét képezi a törvény keretei között a helyi adók fajtáinak és mértékének 

megállapítása –, továbbá e feladatokkal arányban állami támogatásra jogosult. 

Az Alkotmány tehát a gazdasági önállóság elemei között fogalmazza meg – az 

önkormányzati tulajdon mellett – a saját bevételi jogosultságot és az állami 

támogatást (Magyar Köztársaság Alkotmánya, 1949. évi XX. tv.). 

Az önkormányzatok terület- és településfejlesztési forrásai az 

önkormányzati költségvetésben jelennek meg. A költségvetés forrásai saját 

bevételekből, központi költségvetésből származó bevételekből, valamint külső 

forrásokból származnak. 

a) Saját bevételek 

 települési önkormányzatok helyi adóbevételei, 

 saját tevékenységből, vállalkozásból, önkormányzati vagyon 

hozadékából származó nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj, 

 illetékek külön törvényben meghatározott része, 

 átvett pénzeszközök, 

 az önkormányzat területén kiszabott környezetvédelmi és 

műemlékvédelmi bírság külön jogszabályban megállapított hányada, 

 önkormányzatot megillető vadászati jog haszonbérbe adásából származó 

bevétel, valamint 

 a helyi önkormányzatok egyéb bevételei (1990. évi LXV. tv. 82.§ (1) 

bek.) 
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b) Központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek 

Az önkormányzatok feladatellátását – saját forrásaik mellett – döntően a 

központi költségvetési kapcsolataikból származó források fedezik, így: 

 az átengedett bevételek (pl. személyi jövedelemadó), 

 normatív állami hozzájárulások (mutatók alapján, szabad felhasználás),  

 pályázati úton elnyerhető állami támogatások (meghatározott célra) 

o központosított előirányzatok, 

o cél- és címzett támogatások, 

o kiegészítő támogatás: önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe 

került önkormányzatok állami támogatása (ÖNHIKI). 

c) Külső források 

Az önkormányzati (működési, fejlesztési) feladatellátás forrása lehet a 

bankhitel. Átmeneti likviditási gond esetén rövid lejáratú hitel, míg a nagyobb 

forrásigényű beruházások finanszírozására hosszabb lejáratú hitel vehető 

igénybe. A hitelfelvételt az Ötv. úgy korlátozza, hogy a hitelösszeg és 

járulékainak felső határát a korrigált saját bevételben15 jelöli meg (1990. évi 

LXV. tv. 88.§ (1), (2) bek.). 

A bankhitel mellett a külső forrásokhoz tartozik a kötvénykibocsátás is. 

Magyarországon a szélesebb körű kötvénykibocsátást a közép- vagy hosszú távú 

eladósodás kockázata, a kiszámíthatatlan szabályozórendszerbeli változások, 

illetve a válsághelyzet egyaránt befolyásolják. Ilyen körülmények között még a 

nagyobb, jobb pénzügyi kondíciójú települések önkormányzatainak is csak a 

                                                   
15 A rövid lejáratú kötelezettségek adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves 

előirányzatának 70%-a, és a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett 

érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel (1990. évi LXV. tv. 88.§ (3.) bek. a)). 
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gazdasági helyzetük hosszabb távú átgondolt mérlegelése mellett célszerű a 

kötvénykibocsátáshoz folyamodnia (Csanádi Á. - Tóth J. 2002). 

3.3.2. Európai uniós támogatások 

A terület- és településfejlesztés támogatásában az Európai Unió igen komoly 

részt vállal, mégpedig a Strukturális Alapokból16 és a Kohéziós Alapból nyújtott 

támogatások révén.17 Emellett szerepe van a támogatásban a közösségi 

kezdeményezéseknek18 és a közösségi programoknak19 is. Az uniós csatlakozás 

előtt az ún. előcsatlakozási alapok (SAPARD, ISPA, PHARE) segítették az 

integrációra való felkészülést. 

A területfejlesztési uniós támogatások 2004-2006 között az első Nemzeti 

Fejlesztési Terv (NFT I.), 2007-2013 között pedig a második Nemzeti 

Fejlesztési Terv (ÚMFT) operatív programjai révén váltak elérhetővé (ld. előző 

fejezet). A támogatási keret 2007-2013 között 26,3 milliárd euró, amit az agrár- 

és vidékfejlesztés támogatása további 4,9 milliárd euróval egészít ki (5. 

táblázat). 

                                                   
16 Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap (ESZA), Európai 

Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA), Halászati Orientációs Pénzügyi 

Eszköz (HOPE). 
17 Célja a környezetvédelmi és a transzeurópai hálózatok kiépítését segítő beruházások 

támogatása. 
18 A strukturális politikában megfogalmazott célok által le nem fedett területek finanszírozására 

irányulnak (LEADER, URBAN, EQUAL, INTERREG). 
19 A közösségi szervek által meghatározott szűkebb területekre (pl. továbbképzés) terjednek ki 

(TEMPUS, SOCRATES). 
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5. táblázat: Magyarország finanszírozási jogosultsága a közösségi 

forrásokból 2007- 2013 között 

Célterületek és politikák Milliárd euró 
Milliárd 

Ft 

KOHÉZIÓS POLITIKA 

Konvergencia célkitűzés    

Strukturális Alapokból támogatható régiók* (KA, ERFA, ESZA)  12,6 3 339 

Kohéziós Alapból 7,6 2 014 

Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés**  1,9 504 

Európai területi együttműködés célkitűzés 0,3 79 

Összesen  22,4 5 936 

Magyar költségvetési hozzájárulás (15%) 3,9 1 034 

Közpénzből történő hozzájárulás összesen 26,3 6 970 

AGRÁR-ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS 

Uniós forrás (EMVA, EHA) 3,8 1 007 

Magyar költségvetési hozzájárulás (20-25%) 1,1 291 

Közpénzből történő hozzájárulás 4,9 1 298 

Mindösszesen 31,2 8 268 

*A célkitűzés tekintetében minden magyar NUTS 2 régió érintett a Közép-magyarországi régió 

kivételével. 

**A célkitűzés tekintetében a Közép-magyarországi régió érintett. 
Forrás: ÚMFT Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete (2007-2013), 2007. 

A pályázatokon való részvétel esetében gyakori akadályozó tényező a 

pályázati önrész előteremtése. 
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

4.1. Zala megye helye a Nyugat-dunántúli régióban 

4.1.1. A megye főbb jellemzői 

Zala megye az ország dél-nyugati részén helyezkedik el, egyike hazánk 

legkisebb területű megyéinek (KSH, 2008). 

Földrajzi helyzete sajátos, egyrészt határ menti elhelyezkedése, másrészt a 

fővárostól való jelentős távolsága és időigényes megközelíthetősége miatt. Zala 

természeti adottságaihoz tartoznak a védett tájak és az erdősültség. A korábban 

jelentős szénhidrogén bányászatát és iparát a „vízbányászat”, a termálvíz-készlet 

hasznosítása váltotta fel, ami gazdaságilag is új utakat nyitott meg a megye 

fejlődése számára. 

A megye potenciálisan kedvező adottságai – a megújuló primer 

energiahordozók, gépgyártási tradíciók, élelmiszer- és fafeldolgozó ipari 

tapasztalatok, turisztikai értékek (termál gyógy-turizmus) – lehetőséget 

jelentenek a hazai és külföldi befektetők számára. 

Zala megye 2009. január 1-jei lakónépessége (290,2 ezer fő) az országosnak 

2,9%-át, míg a régió népességének 29%-át teszi ki. A megye demográfiai 

folyamatait a természetes fogyás jellemzi. 2001 és 2009 között a népességszám 

mintegy 9 ezer fővel csökkent (KSH, 2002; 2008). A települések zömére, főleg 

az aprófalvakra népességfogyás jellemző (KSH, 2008). A megye népsűrűsége 

(77 fő/km2) alacsony, elmarad az országos (108 fő/km2), de a régiós értéktől (88 

fő/km2) is. 

Az országos tendenciákhoz hasonlóan a régió megyeszékhelyei, így 

Zalaegerszeg esetében is szuburbanizációs folyamatok indultak el. Ezt 

példázza, hogy 2006-ban a Zalaegerszegről elköltözők (2.773 fő) jelentős része 
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(16%) az agglomerációjába települt, akiknél továbbra is jellemző a városhoz 

kötődés (pl. munkahely, iskola) (KSH Tájékoztató, 2008). 

A megye településszerkezetére az aprófalvas jelleg a jellemző, ami főként 

természetföldrajzi okokra vezethető vissza. A települések 61%-a aprófalu, 31%-

a törpefalunak minősül. Az ország 500 lélekszám alatti településeinek mintegy 

15%-a, a 200 fő alatti településeknek pedig több mint egy ötöde Zala megyében 

található (6. táblázat). E rendkívül elaprózódott településhálózati struktúrára 

magas településsűrűség jellemző. 

6. táblázat: Települési adatok a Nyugat-Dunántúl megyéiben, 2009 

Megye 

régió 

Települések 

száma 

500 fő alatti 

település 

200 fő alatti 

település 
Összes lakosság 

ezer fő 
száma % száma % 

Győr-Moson-Sopron 182 58 5,4 17 4,6 448 

Vas 216 133 12,4 40 10,7 259 

Zala 257 158 14,7 79 21,2 288 

Nyugat-Dunántúl 655 349 32,5 136 36,5 996 

Ország 3 152 1 074 100,0 373 100,0 10 014 

Forrás: Nyugat-dunántúli Megyei Statisztikai Évkönyv (CD melléklet), 2009; KSH 

Területi Statisztikai Évkönyv (CD melléklet), 2008; Magyar Statisztikai Évkönyv, 2009 

A megyében 248 község és 9 város található. Utóbbiak közül 2 megyei jogú 

státusszal rendelkezik. 

4.1.2. A megye gazdasága 

Az 1990-es társadalmi, gazdasági fordulatot követően a megyében is szűkült 

a munkaerőpiac és módosult a struktúrája (7. táblázat). 
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7. táblázat: A gazdasági aktivitás, a foglalkoztatási és a 

munkanélküliségi ráta alakulása 

Régió/megye 

Aktivitási arány 
Foglalkoztatási 

ráta 
Munkanélküliségi ráta 

százalék (%) 

2000 2008 2000 2008 2000 2008 

Nyugat-Dunántúl 58,3 57,8 55,9 54,9 4,2 4,9 

Győr-Moson-Sopron 57,6 57,7 55,2 55,7 4,3 3,5 

Vas 61,0 57,4 58,2 54,3 4,6 5,5 

Zala 57,0 58,1 54,8 54,3 3,8 6,6 

Közép-Magyarország 56,4 58,6 53,4 55,9 5,2 4,6 

Közép-Dunántúl 54,9 57,0 52,3 53,7 4,8 5,8 

Dél-Dunántúl 50,9 50,3 46,9 45,1 7,8 10,3 

Észak-Magyarország 48,6 50,4 43,7 43,7 10,1 13,4 

Észak-Alföld 48,0 50,8 43,6 44,8 9,2 12,0 

Dél-Alföld 51,4 52,5 48,7 47,9 5,2 8,7 

Magyarország 53,0 54,6 49,6 50,3 6,4 7,8 

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, 2000; 2008 

Saját szerkesztés 

Zalában az aktivitási ráta kedvezőbb az országos és a Nyugat-dunántúli 

régió átlagánál, de a többi régió mutatóját is meghaladja. A népesség aktivitása 

kismértékű javulást mutat. 

A foglalkoztatottak aránya Zala megyében 2000-ben és 2008-ban is 

alacsonyabb volt, mint a régióban, de az országos átlagot így is meghaladta. 

A munkanélküliség 2000-2008 között folyamatosan nőtt, mindvégig 

meghaladta az országos átlagot és 2008-ban még a régió átlagát is. A 

kedvezőtlen folyamat mögött a gyárbezárások miatti elbocsátások, illetve a 

foglalkoztatási helyzetet jelentősen befolyásoló multinacionális cég 

(Flextronics) és más cégek létszámleépítései húzódtak meg. 

A foglalkoztatásához szorosan kapcsolódik a lakossági jövedelmek 

vizsgálata, amelyek az életkörülményeket is reprezentálják (8. táblázat).
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8. táblázat: Az alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, 2009 

Megye 
Bruttó átlagkereset 

ezer Ft régió=100% ország=100% 

Győr-Moson-Sopron 186,7 108 93 

Vas 163,5 95 82 

Zala 155,9 90 78 

Nyugat-Dunántúl 172,9 100 87 

Ország összesen 199,8 - 100 
Forrás: KSH Tájékoztató (Zala megye), 2009/4 

Saját szerkesztés 

Zala megyében az alkalmazottak bruttó átlagkeresete mind a régiós, mind az 

országos átlagtól elmaradt. (Ugyanez jellemző a nettó átlagkeresetekre is.) Az 

elmaradásban szerepet játszik, hogy a megyében kevés a jól prosperáló és jól 

fizető nemzetközi és hazai vállalkozás. 

A lakossági jövedelmek vizsgálatakor érdemes az egy adófizetőre jutó 

adóköteles jövedelmet is számba venni (9. táblázat). 

9. táblázat: Egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó-alapot képező 

jövedelem, 2007 

Megye 

kistérség 

Adóköteles jövedelem 

ezer Ft/fő régió=100% Ország=100% 

Győr-Moson-Sopron 1 803 104 97 

Vas 1 725 100 93 

Zala 1 608 93 87 

Ebből: Letenyei 1 397 81 75 

Pacsai 1 322 77 71 

Zalakarosi 1 304 75 70 

Zalaszentgróti 1 320 76 71 

Nyugat-Dunántúl 1 726 100 93 

Ország összesen  1 858 - 100 
Forrás: KSH Területi Statisztikai Évkönyv, 2008 

Saját szerkesztés 

Az átlagkeresetekhez hasonlóan elmaradás mutatkozik az egy adófizetőre 

jutó éves szintű szja-köteles jövedelem tekintetében is, ami a régió átlagtól 7, az 

országos átlagtól 13 százalékpontos elmaradást jelez. A hátrányos helyzetű 
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kistérségekben élők kedvezőtlen jövedelmi helyzetét jelzik a megyei átlagnál 

alacsonyabb részarányok. E térségekben a munkaerő összetétele az alacsony 

képzettségűek felé tolódott el, így az átlagbér is alacsonyabb, mint megyei 

szinten. 

Egy térség (megye, régió) gazdasági fejlettségét leginkább a GDP alakulása 

mutatja (10. táblázat). 

10. táblázat: Egy főre jutó bruttó hazai termék régiónként és a Nyugat-

Dunántúl megyéiben 

Régió 

megye 

Egy főre jutó GDP, 

ezer Ft 

Az országos átlag 

%-ában 

EU-25 EU-27 

átlag %-ában* 

2000 2007 2000 2007 2003 2007 

Közép-Magyarország 2 014 4 162 156,1 164,3 95 103 

Közép-Dunántúl 1 255 2 357 97,3 93,0 55 58 

Nyugat-Dunántúl 1 468 2 487 113,8 98,1 65 62 

   Győr-Moson-Sopron 1 731 2 851 134,2 112,5 .. 71 

   Vas 1 475 2 385 114,3 94,1 .. 59 

    Zala 1 082 2 025 83,9 79,9 .. 50 

Dél-Dunántúl 957 1 730 74,2 68,3 43 43 

Észak-Magyarország 827 1 627 64,1 64,2 38 40 

Észak-Alföld 815 1 596 63,2 63,0 39 39 

Dél-Alföld 918 1 692 71,2 66,8 40 42 

Ország összesen 1 290 2 534 100,0 100,0 59 63 

EU-27 (PPS) - 24 900 - - 100 100 

*Vásárlóerő-paritáson számolva. 

Forrás: KSH Statisztikai Tükör, 2009. 3. évf. 99. szám; KSH Területi Statisztikai Évkönyv, 

2005; Magyar Statisztikai Évkönyv, 2000; www.ksh.hu alapján a szerző összeállítása. 

Az egy főre jutó GDP alapján Nyugat-Dunántúl 2000-ben és 2007-ben 

Közép-Magyarország mögött második volt a magyar régiók sorrendjében, ennek 

ellenére jóval elmaradt az uniós átlagtól. A régió megyéi között Zala megye 

fejlettsége a legalacsonyabb. Ennek jobbára a történelmi hagyományokra 

visszavezethető okai vannak, de közrejátszik benne az is, hogy a nyugati 

gazdasági együttműködésből származó előnyök20 Zala megyét kevésbé 

                                                   
20 A határ mentiség előnyeit a régióban korán felismerték, így már a 70-es években 

megkezdődött elsősorban osztrák relációban az együttműködések szervezése (Rechnitzer J. 

2007b). 
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érintették. Az együttműködésből leginkább Győr-Moson-Sopron megye tudott 

meríteni. 

Zala megyében az egy főre jutó GDP 2000-ről 2007-re 18 százalékponttal 

maradt el a régiós átlagtól. 

A GDP ágazati megoszlását a 11. táblázat mutatja. 

11. táblázat: A GDP ágazati megoszlása a  

Nyugat-Dunántúl megyéiben 

Megye 

régió  

Ipar, építőipar Mezőgazdaság Szolgáltatások Összesen 

százalék (%) 

2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007 

Győr-Moson-Sopron 52,9 49,5 4,1 3,9 43,0 46,6 100,0 100,0 

Vas 51,2 38,7 4,2 7,5 44,6 53,8 100,0 100,0 

Zala 38,1 35,8 6,4 5,4 55,5 58,8 100,0 100,0 

Ny-Dunántúl* 49,2 43,5 4,6 5,1 46,2 51,4 100,0 100,0 

Ország 33,4 29,8 4,2 4,0 62,4 66,2 100,0 100,0 

Forrás: KSH Területi Statisztikai Évkönyv, 2001; 2008 

Saját számítás és szerkesztés. 

A táblázatból látható, hogy a jövedelemtermelésben a régióhoz képest Zala 

megyében kisebb az ipar és az építőipar részaránya, a mezőgazdaságé és a 

szolgáltatásoké viszont magasabb. A régiós és az országos tendenciához 

hasonlóan az ipar és a mezőgazdaság GDP-ből való részesedése Zala megyében 

is mérséklődik, a szolgáltatásoké pedig növekszik. A jelzett tendenciák – bár 

összhangban vannak a nemzetközileg tapasztalható trendekkel – azt mutatják, 

hogy 2000-et követően sem sikerült a gazdaságfejlesztési céloknak megfelelő 

mennyiségű működő tőkét a megyébe vonzani, döntően a megfelelő közlekedési 

és egyéb infrastruktúra hiánya miatt. 

A GDP alakulását nagyban befolyásolja a vállalkozási hajlandóság 

(aktivitás), illetve a működő tőke bevonása (12. táblázat). 



57 

12. táblázat: Működő vállalkozások, külföldi befektetések a Nyugat-

Dunántúl megyéiben 

Megye 

régió 

Működő vállalkozások 

ezer lakosra 

Változás 

%-ban 

2007 

Egy lakosra jutó 

külföldi befektetés ezer Ft-ban 

2000 2007 2000 2007 

Győr-Moson-Sopron 88 73 -17,0 286,4 2 800,7 

Vas 72 64 -11,1 313,0 1 216,8 

Zala 85 68 -20,0 64,9 263,1 

Nyugat-Dunántúl 83 69 -16,9 227,7 1 643,4 

Ország 83 68 -18,1 287,0 1 509,6 

Forrás: KSH Területi Statisztikai Évkönyv, 2000; 2001; 2007 

Saját számítás és szerkesztés 

A megyében a vállalkozási aktivitás – a működő vállalkozások ezer lakosra 

jutó számával mérve – 2000-ről 2007-re 20%-kal csökkent, ami mind a régiós, 

mind az országos ütemet meghaladja. Ennek főbb okai a meghatározó szerepet 

betöltő élelmiszer-feldolgozó üzemek (pl. Zalahús Rt., Zalabaromfi Rt., Hűtőház 

Kft.) és bútoripari nagyvállalatok (pl. Zalabútor Rt., Kanizsa Bútor Rt.) 

felszámolásához kapcsolódó nagyszámú hazai beszállító kis- és közepes 

vállalkozás megszűnésére vezethetők vissza. Az így bekövetkezett vállalkozási 

szám csökkenést nem tudták pótolni az újonnan induló vállalkozások. 

A vállalkozások 11,4%-a a megyeszékhelyeken és környékén található (KSH 

Győr, 2006). A megyei gazdaságnak ez a területi koncentrációja a kiépített 

infrastruktúra, a képzett munkaerő és a jelenlévő vásárlóerő következménye. Az 

ország többi megyeszékhely városában és környékén ennél magasabb az arány. 

Az egy lakosra jutó külföldi tőkebefektetés alakulása a régió megyéi között 

Zalában a legkedvezőtlenebb, ami a régiós, illetve az országos értéknek 16-

17%-át jelenti. Ez az alacsony részarány is alátámasztja, hogy a megye 

gazdasági, társadalmi fejlődése szempontjából rendkívül fontos a külföldi 

befektetők ide vonzása. 

Összességében megállapítható, hogy Zala megye gazdaságának 

viszonylagos lemaradását több tényező is befolyásolta. A jövedelemtermelés 
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visszaesését eredményezte egyrészt, hogy a 2000-2008 közötti gyárbezárásokat 

nem követte hasonló léptékben új termelő vállalkozások alapítása, másrészt 

2000 után a gazdaságfejlesztési céloknak megfelelő mennyiségű működő tőkét 

döntően a közlekedési és egyéb infrastruktúra hiánya miatt nem sikerült a 

megyébe vonzani. Továbbá a nyugati gazdasági együttműködésből származó 

előnyök a régióban Zala megyét érintették a legkevésbé. A lemaradásban 

lényeges szerepet játszott az is, hogy a megye aprófalvas településszerkezetéből 

adódóan a jelentős számú kistelepülés és az ott működő kis- és 

törpevállalkozások forrásszerző képessége rendkívül alacsony, ami az elmaradás 

csökkenést egyáltalán nem, vagy alig segítette. 

4.1.3. Kistérségek 

A régió kistérségeinek száma 2007-ben 25 volt, amiből 6 a 

kedvezményezettek körébe tartozik. A kedvezményezett kistérségekre és 

településekre vonatkozó főbb mutatókat a 13. táblázat tartalmazza. 

13. táblázat: Kedvezményezett (hátrányos helyzetű) kistérségek és 

települések 2007. évtől 

Régió 

megye 

Kistér-

ségek 

száma 

Hátrányos helyzetű 

térségek 

Nem hátrányos 

térségek 

kedvezményezett 

települései Komplex 

mutató 

száma 

népessé-

gének aránya 

régió=100% 

száma 

népessé-

gének 

aránya 

régió=100% 

Közép-Magyarország 17 1 0,4 4 0,3 4,10 

Közép-Dunántúl 26 5 9,8 46 1,9 3,44 

Nyugat-Dunántúl 25 6 8,1 76 2,1 3,28 

   Győr-Moson-Sopron 7 0 0 14 0,9 3,45 

   Vas 9 2 8,2 20 3,0 3,26 

    Zala 9 4 20,3 42 3,1 3,13 

Dél-Dunántúl 25 18 56,2 40 2,9 2,69 

Észak-Magyarország 28 21 53,0 49 5,8 2,49 

Észak-Alföld 28 24 66,8 9 1,0 2,49 

Dél-Alföld 25 19 54,0 24 3,3 2,58 

Ország összesen 174 94 33,1 248 2,1 2,90 

Forrás: KSH Tájékoztató, 2008. alapján a szerző összeállítása 
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Az ország kistérségeinek 54%-a hátrányos helyzetű, a Nyugat-Dunántúlon 

ez az arány 24%, Zala megyében 44%. Amennyiben a hátrányos helyzetű 

térségekben élők arányát vizsgáljuk, a régióban ugyancsak Zala megye helyzete 

a legkedvezőtlenebb, itt él a Nyugat-Dunántúl népességének több mint 

egyötöde. A kedvezményezett kistérségekéhez hasonló a kedvezményezett 

települések számának alakulása is, hiszen a régió (nem hátrányos térségeiben 

található) kedvezményezett településeinek több mint fele (76-ból 42) Zala 

megyében található. Ezeken a településeken él a megye lakosainak 3,1%-a, ami 

magasabb, mint a régiós és az országos átlag. 

A hátrányos helyzetű kistérségek és kedvezményezett települések számának 

és népességének Zala megye szempontjából kedvezőtlen megoszlását tükrözi a 

megye komplex fejlettségi mutatója is, ami a régió megyéi közül Zalában a 

legalacsonyabb (3,13). Ugyanakkor kedvező, hogy sem a megyében, sem a 

régióban nincs leghátrányosabb és komplex programmal érintett kistérség. 

A 2007. évi komplex fejlettségi mutatók alapján a megyében legfejlettebbek 

az idegenforgalmilag frekventált Hévízi és Keszthelyi kistérségek és csak 

utánuk következik a Zalaegerszegi kistérség. A megyében a kevésbé fejlett 

térségek és települések többnyire a dél-nyugati határvidéken és a régió keleti 

részén találhatók, amelyek a határ mentiség, az aprófalvas településszerkezet, és 

a fő közlekedési utaktól való távolság miatt maradtak le a fejlődésben. 

Az első kistérségi együttműködések21 – a Phare Területfejlesztési Program 

keretében – a területfejlesztés területén jöttek létre. A vidékfejlesztés terén 

1999-től nyílt lehetősége a települési önkormányzatoknak az ún. SAPARD 

kistérségek létrehozására, de – a területfejlesztési együttműködéstől eltérően – 

                                                   
21 Kiemelendő, hogy ezekben az együttműködésekben a Nyugat-dunántúli régió élen járt, hiszen 

országosan is az elsők között jött létre Zala megyében a „Zalakar” és a Muramente Nemzetiségi 

Területfejlesztési Társulás, Vas megyében a Vas Megyei Elmaradott Térségek Önkormányzati 

Szövetsége (VETÖSZ), míg Győr-Moson-Sopron megyében a Szigetközi Önkormányzatok 

Szövetsége (SZÖSZ) és a „Rábcatorok” Regionális Területfejlesztési Társulás (Lados M. 2009. 

p. 31.). 
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egy önkormányzat kizárólag egy vidékfejlesztési kistérséghez csatlakozhatott. A 

régióban létrejött kistérségek csak néhány esetben voltak azonosak az 

önkormányzati területfejlesztési társulásokkal és a KSH kistérségekkel. Az 

uniós csatlakozást követően újabb kistérségi szerveződés indult el a  LEADER 

programhoz kapcsolódóan. 2010-re a régióban 13, a megyében 5 LEADER 

akciócsoport jött létre. 

A területfejlesztésről szóló törvény és a társulási törvény alapján – az 

önkéntesség és a többes tagság lehetőségével élve – Zala megyében 2007-ben 21 

önkormányzati területfejlesztési társulás jött létre, ami a feladatoktól függően 

folytonos változásban van. A SAPARD kistérségekhez hasonlóan ezeknek a 

társulásoknak a határai is eltérnek a KSH kistérségek határaitól, vagyis a 

megalakulásukkor a statisztikai kistérséget pontosan lefedő társulások inkább 

kivételnek, mint jellemzőnek számítottak. 

Az önkormányzatok 2004-től22 a területfejlesztési kistérségeket alapul véve 

többcélú kistérségi társulásokat hozhattak létre, amelynek lényege, hogy a 

kistérségek határain23 belül legalább három (közszolgáltatási, kistérségi 

területfejlesztési) feladat ellátására alakulhattak meg, s e feladatokhoz 

támogatásban részesülhetnek. 

A 14. táblázat a megyei adatok alapján szemlélteti, hogy a kistérségi szintet 

a nehezen átlátható szerveződések jellemzik. 

                                                   
22 A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 

alapján. 
23 A kedvezményezett térségek lehatárolása a 24/2001. (IV.20.) OGY határozat és a 168 

kistérségről szóló 244/2003. (XII.18.) Korm. rend. alapján. 
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14. táblázat: Zala megye kistérségei és szerveződéseik, 1999-2010 

Év Kistérségi típusok Kistérségek, társulások (db) 

2010 KSH kistérségek 9 

2010 Többcélú kistérségi társulások 9 

2007 Önkormányzati területfejlesztési társulások 21 

2010 LEADER akciócsoportok 5 

2004 Vidékfejlesztési kistérségek 17 

1999 SAPARD kistérségek 11 

Forrás: KSH, Területi Statisztikai Évkönyv, 2008; http://umvp.eu/?q=leader-helyi-

akciocsoportok; http://www.ksh.hu 

Saját szerkesztés 

4.2. A területfejlesztés jellemzői és tapasztalatai Zala megyében  

A területpolitikai célok megvalósításának fontos eszköze a területi- és 

települési tervezés, amelynek alapja a területfejlesztési koncepció és program. A 

területfejlesztési tervek öt szinten jelennek meg: ország, régió, megye, kistérség 

és település. 

4.2.1. Területfejlesztési tervek 

A területfejlesztési koncepció koherens fejlesztési elképzeléseket, 

lehetőségeket fogalmaz meg, amely a célmeghatározás tekintetében 

érdekegyeztetési, koordinációs feladatokat tölt be. Az elfogadott koncepció 

értékválasztást és közös fejlesztési szándékot fejez ki. Deklarálja a 

területfejlesztésben résztvevők többségének a véleményazonosságát az 

elfogadott célok és prioritások tekintetében, és ezzel meghatározza a 

stratégiaépítés fő kereteit. Általában két fő részből áll: a helyzetértékelésből, 

amely a SWOT analízissel zárul és a koncepcióból, amely a jövőkép (küldetés), 

a célok és a prioritások leírását tartalmazza. A területfejlesztési program a 

fejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok elérésére fogalmaz meg 

komplex programokat. Felvázolja a területfejlesztés lehetséges szereplőit, a 

pénzügyi forrásokat, az érintettek körét, a várható eredményeket és a program 

menedzsmentjét is. 
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A továbbiakban a regionális, megyei és kistérségi szintű területi tervezéssel 

foglalkozom. Megvizsgálom a Nyugat-Dunántúl, Zala megye és néhány 

kistérség területfejlesztési terveinek tartalmát, valamint arra keresem a választ, 

hogy a régió, a megye és a kistérségek területfejlesztési stratégiái mennyiben 

igazodnak a felsőbb szintű területi tervekhez. A regionális terveknek például az 

EU-csatlakozás óta egyszerre kell megfelelni a területpolitikai 

követelményeknek (OTK), a nemzeti fejlesztési tervnek (NFT I.; ÚMFT), és az 

ágazati stratégiáknak. A megyei és kistérségi terveknek pedig az elfogadott 

regionális programoknak és a települési-kistérségi elvárásoknak. 

A területfejlesztési politikában véleményem szerint nem a rendszerváltás 

hozott korszakváltást, hanem az 1996-ban elfogadott területfejlesztési törvény. 

Ezért a tervezéssel kapcsolatos témaköröket a törvény megjelenését követő 

időszakban vizsgálom. 

4.2.1.1. Területi tervezés és programozás a Nyugat-Dunántúlon 

A Nyugat-dunántúli régióra vonatkozóan 1996 óta két területfejlesztési 

koncepció és három területfejlesztési program készült. 

 1998: Komplex területfejlesztési koncepció, 1998-2013 

 2001: Regionális területfejlesztési program, 2000-2006 

 2006: Megújított területfejlesztési koncepció, 2007-2020 

 2006: Regionális átfogó program, 2007-2013 

 2007: Regionális operatív program, 2007-2013 
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1) Nyugat-dunántúli régió komplex területfejlesztési koncepciója (1998-2013)24 

A területfejlesztési törvény jóváhagyását követően a régió első 

területfejlesztési koncepcióját 1998-ban fogadta el a Nyugat-dunántúli 

Regionális Fejlesztési Tanács (RFT). A terv elkészítését a régió, a régióhoz 

tartozó három megye és az öt megyei jogú város kezdeményezte és megyei 

szakértőkből álló munkacsoport közreműködése mellett külső vállalkozóval 

dolgoztatták ki. 

Az RFT a kidolgozott változatok közül a „kiegyensúlyozásra törekvő 

fejlődés (területi kiegyenlítődés) és környezetkímélő gazdasági struktúraváltás” 

tartalmú jövőképet fogadta el, ami nyolc hosszú távú stratégiai célt (5. melléklet) 

fogalmazott meg. 

A koncepciókészítéshez felhasználták a régió megyéinek és több 

kistérségének korábban készített fejlesztési terveit és figyelembe vették az OTK 

I. régióra meghatározott fejlesztési irányait. 

Az OTK I. Nyugat-Dunántúl főbb fejlesztési irányaként a gazdaság, a 

humán infrastruktúra, valamint a műszaki infrastruktúra (közlekedés, 

vízgazdálkodás, energiaellátás) fejlesztését jelölte meg. Ezek a fejlesztési 

javaslatok szinte szó szerint beépültek a régió koncepciójának stratégiai céljai 

közé (5. melléklet). 

                                                   
24 A koncepció pontos címe: Magyarország Nyugati Határ menti Régiójának Komplex 

Területfejlesztési Koncepciója (1998-2013), 1998 
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2) A Nyugat-dunántúli régió területfejlesztési programja (2000-2006)25 

A középtávú programot 2001-ben fogadták el,26 amely a régió 1998-2013-as, 

15 éves hosszú távú komplex területfejlesztési koncepciójára épül. 

A területfejlesztési program a régió jövőképeként „az uniós szintű regionális 

versenyképesség elérését” határozza meg. A jövőkép azt a célállapotot jelöli, 

amelyet a régió a következő egy-másfél évtized során el kíván érni. A program 

ennek érdekében stratégiai célokat, prioritásokat és intézkedéseket (operatív 

programot) határoz meg (6. melléklet). 

A stratégiai célok a versenyképesség erősítésére, az életminőség javítására, a 

környezetvédelemre, a regionális identitás és kohézió erősítésére és az EU-

integrációra helyezik a hangsúlyt. Ezek a régió egészét átfogó olyan célok, 

amelyek nemcsak a területfejlesztési program, hanem a régióban minden 

regionális és helyi szereplő által megvalósítandó fejlesztési tevékenység 

számára hosszú távon irányt mutatnak. 

A hosszú távú célrendszer elérését négy középtávú prioritás segíti, amelyek 

általánosan megfogalmazott célokat tartalmaznak: humánerőforrás-fejlesztés; 

vállalkozás és technológiai innováció; régióépítés; életminőség javítása. A 

prioritások figyelembe veszik a régió szükségleteit, annak – a hosszú távú 

komplex fejlesztési programban is megfogalmazott – erősségeire és fejlesztési 

potenciáljára építenek. Számolnak továbbá a nemzeti ágazati politikákban 

megjelenő azon régió-specifikus akciókkal és javaslatokkal, amelyek a régió 

számára kulcsfontosságúak. 

A program tartalmát tekintve azokat az akciókat fedi le, amelyek 

összhangban vannak az EU Strukturális Alapok célterületeivel, ugyanakkor 

                                                   
25 A program pontos címe: Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja (2000-2006), 

2001 
26 A programot a Tanács a 2/2001. (III.14.) NYDRFT határozattal fogadta el. 
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lehetővé teszik kezdetben az előcsatlakozási alapok, a csatlakozást követően 

pedig a Strukturális Alapok, valamint a különböző nemzeti források 

befogadását. 

A program megvalósítása két szakaszra bontható, amelyek a főbb 

finanszírozási források elérhetőségéhez igazodnak. Az első szakasz az 

előcsatlakozási periódust fedi le. A második szakasz az EU csatlakozást követő 

időszakra vonatkozik, amikor a régió számára közvetlenül hozzáférhetővé 

válnak az EU Strukturális Alapjai. 

3) A Nyugat-dunántúli régió megújított területfejlesztési koncepciója (2007-

2020)27 

Magyarország 2004. évi uniós csatlakozását követően a legfontosabb 

tervezési feladatot az Európai Unió 2007-2013 közötti programozási időszakára 

való felkészülés jelentette. A felkészülés keretében került sor a régió 1998-2013-

as koncepciójának megújítására, amit az EU tagság mellett a hazai regionális 

szint megerősödése is sürgetett28. A megújítását elősegítette, hogy az új OTK 

[OTK II.] minden régióra, így a Nyugat-Dunántúlra is megfogalmazott 

fejlesztési irányokat és területi célokat (2. melléklet). 

A megújított koncepció jövőképe „zöld jövőrégió”-t vizionált az előző 

koncepcióban szereplő „kiegyensúlyozott területi fejlődés (területi 

kiegyenlítés)”, és az ehhez kapcsolódó „közép-európai szinten versenyképes 

régió elérése” helyett. E változtatás azon alapult, hogy a 2007-2020-as időszakra 

már az uniós támogatások jelentik a fejlesztések fő forrását, így az új jövőkép a 

2007-2013-as programidőszakra megállapított uniós fejlesztési irányokhoz 

igazodott (16. melléklet). 

                                                   
27 A koncepció pontos neve: Nyugat-dunántúli Régió Koncepciójának Célrendszere (2007-

2020), 2006 
28 Elfogadva: 50/2006 (XII.20.) NYDRFT határozattal. 
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Hosszú távú stratégiai célok: a környezeti értékek megőrzése, állapotuk 

javítása, egy megújulni képes társadalom és egy tudásalapú versenyképes 

gazdaság megteremtése, és mindezek mellett a területi felzárkózás és a területi 

együttműködések bővítése. 

A megújított koncepció két vonatkozásban különbözik az előzőtől. Egyrészt 

a fő fejlesztési irányokat területi szintekre is „lebontja”, így a régióra, a 

nagyvárosokra és agglomerációjukra, valamint a nagyvárosokon kívüli 

kistérségekre is meghatároz fejlesztési célokat. Másrészt a jövőkép elérése 

érdekében három fő célkitűzést fogalmaz meg, így az észak-déli innovációs 

közlekedési tengely létrehozását, a régió kezdeményező szerepének erősítését a 

közép-európai gazdasági tér újraformálásában, valamint azt, hogy a régió 

legfejlettebb és legelmaradottabb kistérségei között ne nőjenek a fejlettségi 

különbségek (2. melléklet). Mindkét koncepció azonos viszont abban, hogy 

kiemelt szerepet tulajdonítanak a környezettudatosságnak. 

4) A Nyugat-dunántúli régió regionális átfogó programja (2007-2013)29 

Az RFT 2005-ben döntött arról, hogy a „Partnerség 2007-2013” 

programrendszer részeként kidolgoztatja a régió 2007-2013 közötti időszakra 

szóló átfogó fejlesztési programját (7. melléklet). A „Partnerség 2007-2013” 

programrendszer keretében 2006-ban készítették el az öt megyei jogú város (és 

térségei), a három megye és a régió 2007-2020 közötti időszakra szóló 

területfejlesztési koncepcióját és a 2007-2013. évi középtávú programját. A 

szóban forgó programozási dokumentumok az ÚMFT operatív programjainak és 

forrásainak figyelembe vételével, nagyjából annak szerkezetét követve 

készültek, s egyfajta összegzőként szolgáltak a régió fejlesztési lehetőségeit 

illetően. A koncepciókat és programokat az érdekelt megyei és városi 

közgyűlések és az RFT hagyták jóvá. 

                                                   
29 A program pontos címe: Nyugat-dunántúli Régió Regionális Átfogó Program (2007-2013), 

2006 
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A régió átfogó programjának kidolgozása a régió regionális operatív 

programjának kidolgozásával párhuzamosan folyt, és a potenciális uniós 

források elnyerésének megalapozását célozta. 

Az átfogó fejlesztési program kidolgozásához a régió 2007-2020-as hosszú 

távú megújított területfejlesztési koncepcióját vették alapul30. 

Az átfogó regionális program és a hosszú távú koncepció egymásra épül, 

amit jól mutat a prioritások és célok közötti kapcsolatok erőssége (15. táblázat). 

15. táblázat: Az átfogó regionális program és koncepció kapcsolata a 

Nyugat-dunántúli régióban, 2007-2013 

Prioritások/ 

Koncepció céljai 
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T
u

ri
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u
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Környezeti állapot 

javítása 
  XXX XX XXX XXX XX 

Társadalom 

megújítása, kohézió 

erősítése 
XX XXX    X X 

Gazdasági 

versenyképesség 

javítása 
XXX   X XX  XXX 

Területi 

felzárkóztatás 
XX XX XX XX XX X X 

Területi 

együttműködések 

bővítése 
   XXX    

Jelölés: „X”: gyenge intenzitás; „XX”: közepes intenzitás; „XXX”: erős intenzitás  

Forrás: Nyugat-dunántúli régió Regionális Átfogó Program, 2006. p. 7. 

A program prioritásai és a koncepció céljai között különösen erős kapcsolat 

van a környezeti állapot és a gazdasági versenyképesség javítása témakörökben. 

Ez módszertani szempontból azt fejezi ki, hogy e két területnek mindkét 

dokumentumban fontos szerepe van, mivel a koncepcióban és a programban is 

egyik legfontosabb, általános célkitűzésként a területi kiegyenlítés jelenik meg. 

Míg e cél megvalósítását leginkább a gazdasági versenyképesség javítása tudja 

                                                   
30 Elfogadva: 50/2006 (XII. 20.) NYDRFT határozattal. 
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előmozdítani, addig a környezeti állapot jelentősen befolyásolja a területi 

különbségek mérséklésének peremfeltételeit (16. melléklet). 

Az elfogadott átfogó regionális program tartalmazza a fejlesztési célok teljes 

körét a finanszírozás formájától függetlenül. Fellelhetők benne az uniós 

társfinanszírozású nemzeti szintű ágazati programokból és a regionális operatív 

programból (ld. később) megvalósítani tervezett fejlesztések egyaránt. 

A program 7 prioritást tartalmaz. Minden prioritáshoz három célrendszer 

kapcsolódik. Az egyik az OTK II-ben a Nyugat-Dunántúlra meghatározott 

fejlesztési irányokat (7. melléklet), a másik az ÚMFT központi ágazati operatív 

programjai régióban is releváns célkitűzéseit, a harmadik pedig a régió saját 

középtávú (2007-2013) regionális operatív programjában tervezett 

célkitűzéseket tartalmazza. 

Megfogalmazásra kerülnek a programban azok a célkitűzések is, amelyek a 

régió 2007-2020-as hosszú távú koncepciójában, mint középtávon hangsúlyos 

célok lettek kiemelve. Ez összesen 9 célkitűzést jelent. Mindegyik célkitűzést 

valamelyik központi ágazati operatív programhoz vagy a régió saját operatív 

programjához illesztették, vagyis meghatározták, hogy az átfogó regionális 

program céljaihoz kapcsolódó intézkedések és megvalósítási források melyik 

ágazati (vidékfejlesztési) operatív programban találhatók. 

Az átfogó program területi preferenciákat is tartalmaz. A preferenciák 

kijelölik azokat a térségeket és tématerületeket, amelyek fejlesztési forrásai a 

Balaton menti 3 régió operatív programjában és az országos ágazati operatív 

programokban jelennek meg, ezért a megvalósításuk kiemelt koordinációt 

igényel (nagyvárosok, megyei jogú városok; kistérségek középvárosai; 

aprófalvak, határ menti területek; térségileg és tematikusan integrált projektek).  
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5) Nyugat-dunántúli operatív program (2007-2013)31 

A program 2006-ban készült, amit a regionális fejlesztési tanács, a kormány 

és az Európai Bizottság fogadott el32. 

A regionális operatív program csak azokat a fejlesztéseket tartalmazza, 

amelyek megvalósításához regionális szintre allokált uniós támogatás vehető 

igénybe. Abban különbözik tehát a régió átfogó fejlesztési programjától, hogy 

nem szerepelnek benne az országos ágazati programokból finanszírozott 

fejlesztések. Ezek ugyanis nem régió specifikusak, ezért pályázati úton az 

ország bármelyik térségéből elérhetők. 

A Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) az Európai Unió hét éves 

pénzügyi időszakának megfelelően 2007 és 2013 közötti időtávra fogalmazza 

meg a régió átfogó fejlesztési stratégiáját: "Környezetileg tudatosan tervezett 

fejlesztésekkel a regionális adottságokhoz illeszkedő gazdasági és 

közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése a növekedés és foglakoztatás 

elősegítése érdekében." 

A stratégia megvalósításához öt prioritást és prioritásonként két-három, 

összesen 20 célkitűzést határoztak meg (8. melléklet). 

Az operatív programban prioritásonként kerültek meghatározásra a célok 

megvalósítását biztosító beavatkozások (intézkedések), a többi operatív 

programmal való kapcsolatok, valamint a pénzügyi allokáció és a végrehajtás 

rendszere (8. melléklet). 

A megvalósítás szempontjából az NYDOP három, időben lehatárolható (két-

három éves) rövidebb szakaszból áll. Az egyes szakaszokra kétévente gördülő-

tervezéssel úgynevezett regionális akciótervek készülnek. Az akciótervek a 

prioritások, intézkedések és konstrukciók részletes bemutatását, a konstrukciók 
                                                   
31 A program pontos címe: Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program (2007-2013), 2007 
32 Elfogadva:  43/2006 (XII.6.) NYDRFT határozattal; a NYDOP-ről kormánydöntés: 2006. XII. 

6-án; benyújtás az Európai Bizottsághoz: 2006. XII. 20-án, elfogadás: 2007. március. 
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szakmai alátámasztását, valamint az értékeléssel és koordinációval kapcsolatos 

követelményeket tartalmazzák. Lényeges elemei az alkalmazandó eljárások, a 

támogatási intenzitás és mérték meghatározása. 

Az operatív program legjelentősebb tervezési hiányossága a területi 

dimenziók kevésbé markáns megjelenítése. Míg a helyzetértékelési 

fejezetekben, – de még a stratégiai célokban is – fellelhetők a területi 

szempontok (pl. kereslet-kínálat által igazolt szálláshelyfejlesztések 

támogatása), addig az egyes intézkedések, az akciótervek és a pályázati 

konstrukciók esetében már nem jelenik meg a régió egyes térségei közötti 

súlyozás (pl. pontozással előnyt nyújtó preferencia). Ez azzal magyarázható, 

hogy a regionális operatív programok központi jóváhagyásához a végrehajtás 

egységesítése is kapcsolódott (16. melléklet). 

4.2.1.2. Tervezés és programozás Zala megyében 

Zala megyében a területfejlesztési törvény megjelenését követően két 

területfejlesztési koncepció, és ezekre alapozva három területfejlesztési program 

készült. 

 1997: Területfejlesztési koncepció, 1996-2010 

 1998: Középtávú területfejlesztési stratégiai program, 1998-2003 

 2003: Felújított területfejlesztési stratégia és középtávú program, 

2002-2006 

 2006: Területfejlesztési koncepció, 2007-2020 

 2006: Területfejlesztési program, 2007-2013 

1) Zala megye területfejlesztési koncepciója (1996-2010)33 

A koncepció kidolgozására a Zala megyei Területfejlesztési Tanács (ZMTT) 

megbízása alapján külső vállalkozásban került sor, amit 1997-ben fogadtak el. 

                                                   
33 A koncepció pontos címe: Zala megye Területfejlesztési Koncepciója (1996-2010), 1997 
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A koncepció kidolgozásának módszertanára jellemző az alulról építkezés, 

ami egyrészt a helyi, részben a kistérségi adottságok és igények rendszerezését, 

másrészt pedig a felülről jövő területi, ágazati és gazdasági elképzelések 

beépítését jelenti. Később e két cél egyesítve jelenik meg a megyei fejlesztési 

stratégiában. 

A megye jövőképét a „környezetkímélő gazdasági struktúraváltás és a 

területi kiegyenlítődés” jelenti. 

A stratégiai célok magukba foglalják a megye sajátosságaiból eredő 

feladatokat (pl. kistérségek, települések népességmegtartó képességének 

fokozása, ipari szerkezetátalakítás, a zalai kőolajbányászat visszaszorulása miatt 

a határ menti körzetek segítésére vállalkozási övezet34 létrehozása, közlekedési 

útvonalak fejlesztése, mezőgazdasági struktúraváltás stb.). A célok között 

szerepelnek még a környezetvédelem, a szellemi erőforrás-bővítés, a megye 

gazdaságának korszerűsítése – beleértve az ipari szerkezetváltást, a 

mezőgazdaság válságának megszüntetését –, továbbá az infrastruktúrafejlesztés, 

az idegenforgalom, a termálturizmus és a szolgáltatások bővítése is.  

A stratégiai célok a régióéval összhangban közép- és hosszútávon 

rangsorolásra kerültek. Középtávon a mennyiségi hiánypótlás a meghatározó 

(pl. a környezeti értékek megóvása, az emberi erőforrás fejlesztése, az 

elmaradott térségek, a vidék és a műszaki infrastruktúrarendszerek fejlesztése), 

hosszú távon pedig a minőségi fejlesztések kerülnek előtérbe (pl. megújuló 

energia, településrendszer kiegyenlítő fejlesztései). 

Az egységes szemlélet (a belső és külső igények és lehetőségek 

számbavétele, valamint annak összeolvasztása) ellenére a koncepció nem 

tekinthető stratégiának, hanem csak programnak, hiszen a területrendszer szinte 

minden elemére aprólékos feladatokat határoz meg, így aztán áttekinthetetlenné 

                                                   
34 A vállalkozási övezet a területfejlesztés speciális eszköze, amelyet akkor vesznek igénybe az 

uniós országokban, ha más eszközökkel már nem lehet egy térség problémáin segíteni. Az OTK 

I. Zala megyében Lenti térségét javasolta vállalkozási övezet kialakítására (OTK, 1998. p. 145 .). 
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válik. Ily módon a koncepció lényegében véve a területi problémák és 

megoldandó feladatok leltárának tekinthető. 

A koncepció fejlesztési irányai a területfejlesztés általános céljait tükrözik 

(életkörülmények javítása, az Európai Unió regionális politikájának 

alkalmazása). Ami egyedi, az a határ menti helyzet kihasználása, a speciális, 

térségi adottságok jobb hasznosítása, a megyét érintő központi, vagy ágazati 

döntésekben való részvétel, s ezáltal történő támogatás, a regionális szemlélet 

minél szélesebb érvényesítése. 

A koncepció érdekessége, hogy ahol rendelkezésre álltak, ott beépítésre 

kerültek az ágazati elképzelések, s azok alkotják az adott célcsoportot, annak 

feladatait, sőt az esetek többségében a programokat is meghatározzák. A hibája, 

hogy az arányok a koncepcióban eltolódnak az infrastrukturális fejlesztések felé, 

illetve a gazdasági szereplőket és a megye iránt érdeklődő befektetőket is 

elriasztja a sok probléma, a részkérdések tömeges elemzése és illusztrálása. 

Nem derül ki a koncepcióból a megye tényleges fejlesztési iránya, s azok a 

súlypontok, amire a jövőben figyelni kell. 

A koncepció értéke a kistérségekkel való foglalkozás, az ottani feladatok 

csoportosítása (általános fejlesztés, helyi adottságok, gazdaság- és 

idegenforgalmi fejlesztés, közműfejlesztés). Ehhez kapcsolódik egy település 

szintű konkrét programajánlás. Sajnos a két szerkezet nem épül egymásra, így az 

összevetéseket nem lehet elvégezni. 

A Zala megyei területfejlesztési koncepció a korábbiaktól eltérő 

szemléletben készült, hiszen a helyi, a megyei ágazati, a nyugat-dunántúli, 

valamint az országos területi és ágazati koncepció összerendezése alapján 

kísérelte meg „kitalálni” a megyét. Ugyanakkor túlzottan részletekbe menően, 

„mindenre”, az „egész megyére” vonatkozóan kíván fejlesztési irányokat adni. 

Ezzel lényegében a terv mozgásterét szűkíti le, mind a megvalósítás, mind a 

források vonatkozásában. 
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2) Zala megye területfejlesztési stratégiai programja (1998-2003)35 

A program36 a megyei területfejlesztési tanács (MTT) megbízása alapján 

külső vállalkozásban 1998-ban került kidolgozásra, és az 1996-2010-es megyei 

koncepcióra épült. 

A középtávú program fő célja a fenntartható fejlődés keretei között a megye 

társadalmi, gazdasági elmaradottságát, munkanélküliségét csökkentő gazdaság 

orientált munkahelyteremtés. 

A középtávú program gerincét az ágazati fejlesztések teszik ki , így e 

fejlesztési célok már nem komplex területfejlesztésként jelentkeznek, hanem 

ágazati feladatként. Az ágazati fejlesztési célokat a stratégiai program 4 fő 

témacsoport köré szervezi (gazdaságfejlesztés, műszaki infrastruktúra, emberi 

erőforrás-fejlesztés, fenntartható fejlődés környezeti megalapozása), amikhez 

azután szakági (ágazati) programokat rendel (összesen 18-at). 

A gazdaságfejlesztés témacsoportba a területfejlesztés eszközeivel 

befolyásolható beruházások sorolhatók az ipar, a kereskedelem, az 

idegenforgalom és a mezőgazdaság-vidékfejlesztés szakágak területéről. 

A műszaki infrastruktúrafejlesztést Zala megyében három terület, a 

közlekedés, a vízi-közmű és az energiarendszerek fejlesztési igénye határozza 

meg. Valamennyi az életkörülmények javítását szolgálja, de a programban a 

közlekedés élvez elsőbbséget a gazdaságfejlesztést közvetlenül elősegítő szerepe 

miatt. 

Az emberi erőforrások fejlesztése témacsoportban a legfontosabb szakági 

programok: a középfokú, a felsőfokú oktatás, az egészségügy, valamint a 

kultúra, közművelődés, illetve az országos és nemzetközi kapcsolatok 

fejlesztése. 

                                                   
35 A program pontos címe: Zala megye Középtávú Területfejlesztési Stratégiai Programja (1998-

2003), 1998 
36 Elfogadva: 57/1998. (XI.30.) ZMTT határozattal. 
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A fenntartható fejlődést környezet oldaláról megalapozó témák kifejezik a 

természet, a természetes és művi környezet maximális védelmére, javítására 

irányuló szándékot az idetartozó feladatok megoldására (pl. 

hulladékgazdálkodás fejlesztése). 

A középtávú program időintervallumán (1998-2003) belül operatív – 

cselekvési program is készült, ami három évre (1998-2000) szólt, és a korábbi 

években már eldöntött fejlesztéseket tartalmazta. 

Az operatív program 12 prioritásához két fejlesztési terület kapcsolódott, 

egyrészt a „folyamatban lévő fejlesztések”, másrészt az „országos 

programokhoz való csatlakozás” fejlesztési terület, ami azokat a fejlesztéseket 

tartalmazta, amelyekhez központi vagy ágazati támogatás kapcsolódott. Ide 

épültek be például a határ menti felzárkóztató programok és a szomszédos 

megyék fejlesztéseivel összekapcsolható programok. 

A középtávú és az operatív programot alkotó szakági programok 

tartalmukban és szerkezeti felépítésükben megfeleltek a 18/1998. (VI.25.) KTM 

rendeletben37 foglalt követelményeknek. Ez azt jelentette, hogy előírásszerűen 

szerepeltek bennük a feladatok közép- és rövid távú rangsorolásai, a 

megvalósítás lehetséges szereplői, a pénzügyi források, a megvalósítás 

ütemterve, a végrehajtásért felelős szervezetek és a monitoring rendszerére 

vonatkozó javaslatok, stb. 

A középtávú programidőszakra egyetlen operatív program (1998-2000) 

készült, míg a 2000-2003-as időszakra nevesített operatív program nem készült, 

hanem az 1998-ban elfogadott operatív program került évenként aktualizálásra a 

régiós és az országos fejlesztési célokkal összhangban. 

                                                   
37 18/1998. (VI.25.) KTM rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok és a 

területrendezési tervek tartalmi követelményeiről 
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3) Zala megye Felújított Területfejlesztési Stratégiája és Középtávú Programja 

(2002-2006)38 

Az 1998-2003-as programot azért kellett korszerűsíteni, hogy igazodni 

lehessen az uniós csatlakozással kapcsolatos igényekhez, a csatlakozás utáni 

időszakra készülő nemzeti fejlesztési tervhez (az NFT I-hez) és a Nyugat-

dunántúli régió 2000-2006-os területfejlesztési programjához. 

A megye felújított stratégiája és középtávú programja mind tartalmában, 

mind szerkezetében igazodik az NFT I. Regionális Operatív Programjában 

(ROP) szereplő fejlesztési lehetőségekhez (turisztikai potenciál erősítése; térségi 

infrastruktúra és települési környezet fejlesztése; a régió humánerőforrásának 

fejlesztése). Emellett hangsúlyosan kezeli az NFT I. négy ágazati operatív 

programjaihoz való csatlakozást, illetve az e körben pályázattal elérhető 

fejlesztési lehetőségeket. 

A megye területfejlesztést célzó beruházásaihoz, felújításaihoz hazai és 

uniós támogatások elnyeréséhez szükség volt arra, hogy a középtávú programot 

kibővítsék az ágazati operatív programokhoz rendelhető prioritások és 

intézkedések potenciális támogatásainak igénybevételével. Ennek megfelelően a 

középtávú programban 7 prioritást (turisztikai potenciál-, térségi infrastruktúra-, 

humán erőforrás-, környezetvédelem- és infrastruktúrafejlesztés, gazdasági 

versenyképesség növelése, agrár- és vidékfejlesztés) határoztak meg. 

A megyei program hangsúlyozta, hogy a megye önerejéből is áldoz a 

gazdasági versenyképesség megteremtésére (ipari parkok, klaszter szervezetek, 

inkubátorházak, teleházak), a település szinten jelentkező humánerőforrás 

fejlesztést területi feladatként is kezeli, továbbá a vidékfejlesztés helyi 

intézkedései összehangolásra kerülnek az NFT I. ágazati céljaival. 

                                                   
38 A stratégia és program pontos címe: Zala megye Felújított Területfejlesztési Stratégiája és 

Középtávú Programja (2002-2006), 2003 
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4) Zala megye területfejlesztési koncepciója (2007-2020)39 

A koncepció40 2006-ban készült és a megye 2007-2013-as időszakra 

vonatkozó területfejlesztési feladatainak megalapozását szolgálta.  

A koncepció jövőképében az szerepel, hogy a megye a „jövő megújuló zöld 

megyéje” kíván lenni, megújuló energiával megújuló társadalmat, versenyképes 

gazdaságot, európai jólétet kíván teremteni. 

E jövőkép megvalósításához a koncepció OTK II. Nyugat-Dunántúlra 

meghatározott regionális céljait vette alapul (2. melléklet), hozzáigazítva 

azokhoz a megyei sajátosságokat. Ez olyan elemeket jelent, mint az észak-déli 

gazdasági, innovációs, közlekedési és megújuló energiatengely, továbbá 

Zalaegerszeg-Szombathely ikervárosi pólus és Nagykanizsa megújuló pólus 

létrehozása, a közép-európai gazdasági térhez való hozzájárulás a turisztikai és 

termálgyógyfürdői klaszterhálózattal, K+F tevékenységbővítéssel, valamint a 

kistérségek közötti fejlettségbeli különbség növekedésének megállítása.  

Zala megye hosszú távú céljai – a környezeti értékek óvása, az 

örökségvédelem, a gazdasági versenyképesség, a térségi felzárkóztatás, a 

területi, nemzetközi együttműködések bővítése – illeszkednek az OTK II. 

célrendszeréhez, illetve a Nyugat-Dunántúlra vonatkozó főbb fejlesztési 

irányokhoz (2. melléklet). 

A koncepció átfogó célja a gazdaság tudásalapú megújítása és a lakosság 

életkörülményeinek javítása. A régió fő fejlesztési irányait alapul véve történt 

meg a megye hosszú távú specifikus fejlesztési céljainak és az azokhoz 

kapcsolódó prioritásoknak a meghatározása. 

                                                   
39 A koncepció pontos címe: Zala megye Területfejlesztési Koncepció és Területfejlesztési 

Program, Jövőkép Koncepcionális célok (2007-2020), 2006 
40 Elfogadva: 33/2006. (XII.8.) ZMTT határozattal. 
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Fejlesztési célok hosszú távra Kapcsolódó prioritások 

1. Környezeti állapot javítása 1. Környezeti értékek, kulturális örökség 

megőrzése 

2. A társadalom megújítása, a kohézió 

erősítése 

2. Pannon Örökség megújítása (természeti, 

történelmi, kulturális) 

3. Gazdasági versenyképesség javítás 3. Megújuló Pannon Gazdaság 

4. Térségi felzárkóztatás, területi kohézió 

erősítése 

4. Térségi elérhetőség, humán szolgáltatások, 

közlekedés, infokommunikáció  

5. Nemzetközi együttműködés növelése., 

határon átnyúló kapcsolatok bővítése  

5. Régióépítés 

A célok közül fontos kiemelni, hogy a megye a természeti, kulturális értékei 

megőrzése mellett fejlődni tudjon, ebben kulcselem egy megújulni képes 

társadalom megteremtése. Ez utóbbi különösen nagy kihívás a megyében a 

városhiányos és az aprófalvas térségekben. 

A hosszú távú célokhoz kötődően a legfontosabb kihívások a megyében a 

következők: 

 a jól képzett munkaerő megtartása és megszerzése, 

 az aprófalvakban az életesélyek javítása, a természeti kulturális értékek 

megőrzése, 

 a megye nagyvárosaiban a szolgáltatások minőségi színvonalának 

emelése (pl. egészségügy); a gazdasági modernizálás, ami Zala 

megyében a kitörés esélye lehet; a K+F tevékenységek bővítése 

(felsőoktatási intézményekhez kapcsolódóan az innováció fejlesztése); 

közlekedési hálózatokhoz való kapcsolódás; az agglomeráció okozta (pl. 

közlekedési, környezeti) problémák kezelése, 

 kisvárosi kistérségek körében a hátrányos helyzetűek (pl. letenyei, 

zalaszentgróti) felzárkóztatása, és ezáltal a munkahelyteremtés, a 

népességmegtartás ösztönzése; a városhiányos térségekben a központi 

települések „városi rangra” emelése és e térségek jobb ellátását biztosító 

fejlesztések támogatása; továbbá a munkahelyteremtés, 

közszolgáltatások elérhetőségének biztosítása, helyi értékek ápolása, 

különös tekintettel az aprófalvakra. 



78 

5) Zala megye területfejlesztési programja (2007-2013)41 

A megye középtávú programja42 három jelentős dokumentum, az ÚMFT, a 

régió 2007-2013-as átfogó területfejlesztési programja és a 2007-2020-ra szóló 

megyei koncepció figyelembevételével készült. 

A program jelentőségét az adja, hogy időtávban megegyezik az Európai 

Unió hét éves költségvetési időszakával és a Nyugat-dunántúli regionális 

operatív program tervezési periódusával. Az időbeni egybeesés lehetővé tette, 

hogy a megyei szükségletek „beépüljenek” Nyugat-dunántúli regionális operatív 

programba és azon keresztül megjelenjenek az ÚMFT-ben is (9. melléklet). 

A megyei középtávú területfejlesztési program prioritásai illeszkednek a 

régió középtávú prioritási tengelyeihez: 

 Megújulás, felzárkózás. 

 Szolgáltatásbővítés. 

 Gazdaságfejlesztés. 

 Elérhetőség, infrastruktúrafejlesztés. 

 Kapcsolatépítés. 

A prioritásokon belül – a régióval összhangban – középtávon leginkább 

hangsúlyosan jelenik meg a szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatás 

hatékonyságának javítása, a megújuló energiaforrások fenntartható hasznosítása, 

a fejletlenebb kistérségek felzárkóztatása, az aprófalvak elnéptelenedésének 

megakadályozása, környezetvédelmi-, közlekedési infrastruktúra kiépítés, 

gyógy-turizmusfejlesztés, humán közszolgáltatások kistérségi alapú szervezése. 

A prioritásokhoz kapcsolódó fenti intézkedések az EU felzárkóztatási, 

versenyképességi célú 2007-2013-as programidőszak támogatásaival 

összhangban kerültek megállapításra. 

                                                   
41 A program pontos címe: Zala megye Területfejlesztési Koncepció és Területfejlesztési 

Program, Jövőkép, Koncepcionális célok (2007-2020), 2006 
42 Elfogadva: 33/2006. (XII.8.) ZMTT határozattal  
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A fejlesztési tervek egyeztetése 

A területfejlesztési feladatokat az állami szervek, az önkormányzatok, a 

vállalkozások, a lakosság, a civil szervezetek összehangoltan kell, hogy 

elvégezzék. A területfejlesztés szereplői között ez az együttműködés 

jogszabályban meghatározott kötelező egyeztetési eljárás keretében valósul 

meg. E mellett a gyakorlatban helyet kap az informális szintű egyeztetés és a 

lobbizás is. 

A területfejlesztési koncepciók és programok egyeztetési folyamatát a 

184/1996. (XII.11.) Korm. rendelet43 szabályozza. A rendelet meghatározza az 

egyeztetésében résztvevők körét és külön kiemeli azon szerveket, amelyeknek 

véleményezésre meg kell küldeni a dokumentumokat. 

Az együttműködő és véleményező szerveknek 60 nap áll rendelkezésre a 

javaslataik közlésére. Az írásbeli észrevételeket a tervezői válaszokkal 

kiegészítve az egyes munkafázisok dokumentációihoz kell csatolni. 

Az egyeztetett terv tervezetét a döntéshozó elé kell terjeszteni külön 

kiemelve azon kérdéseket, amikben nincs egyetértés, továbbá az előterjesztő 

álláspontját az el nem fogadott javaslatokról és az ellenvélemények indoklását.  

a) A regionális koncepciók és programok egyeztetése 

A régió 1998-2013-as időszakra szóló területfejlesztési koncepciójára és a 

2000-2006-ra szóló középtávú programjának egyeztetési eljárására vonatkozó 

adatokhoz a rendelkezésre álló részdokumentációk alapján és informális úton 

jutottam hozzá. A koncepció és a program véleményezésre a 184/1996-os 

kormányrendeletben meghatározott szervekhez megküldésre került. Az írásbeli 

javaslataik elkészítésére biztosított volt a 60 nap. A véleményezők észrevételei a 

tervezői válaszokkal együtt a tervek érintett fejezeteihez csatolásra kerültek, 

                                                   
43 184/1996. (XII.11.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a 

területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről. 
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majd a vélemények az azok elfogadására vagy elutasítására tett tervezői 

javaslatokkal együtt kerültek a döntéshozók elé. Ellenben a „társadalmasítási” 

folyamatban a lakossági érdekérvényesítés kevésbé volt jellemző, a tervek 

korrekciójában érvényesíthető érdemi javaslatok csak a vállalkozások, a civil 

szervezetek részéről érkeztek. 

A régió 2007-2020-ra szóló területfejlesztési koncepciója és a 2007-2013-ra 

szóló átfogó programja egyeztetési folyamatának kezdeteként – a tervező 

konzorcium, a megbízók és szakértők részvételével – a megbízói elvárások 

megismerésére, a tervezési módszertan megvitatására és az egyes tervezési 

szakaszok határidejének megállapítására szakértői tanácskozáson került sor. 

Az információgyűjtést és a helyzetelemzést követően a koncepciók 

tervezetének városok és megyék közötti egyeztetése – különös tekintettel a 

regionális célok kialakítására – történt meg a Programirányító Bizottság ülésén 

(2006.05.23.) a megyei és városi szakértők, továbbá a Regionális Hálózati 

Tervező Intézet tagjai részvételével. 

A tervező konzorcium – a koncepcióval párhuzamosan – elkészítette a régió, 

a megyék, a megyei nagyvárosok koncepcióinak középtávú prioritásain alapuló 

területi programok munkaváltozatait. A programkészítés során tett javaslatok 

átvezetésre kerültek a programokon. Ezt követően a Programirányító Bizottság 

tagjai, illetve a Regionális Hálózati Tervező Intézet tagjai a koncepciókra, a 

programokra vonatkozóan egyeztetéseket folytattak a nyitott kérdések lezárása 

végett. 

2006 novemberében az egyes térségek testületei (pl. megyei területfejlesztési 

tanács) véleményezték a dokumentumokat és a kiegészítésekkel korrigálva – 

többségében 2006 decemberében – elfogadták azokat. 

A készülő dokumentumok (koncepciók, programok) az NYDRFÜ honlapján 

közzétételre kerültek és lehetőség nyílt a fő célok és stratégiai keretek 

véleményezésére. Ezen eredményekről nincs hiteles dokumentáció. 
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Az RFT a regionális koncepciót és programot elfogadta, továbbá az RFT 

felkérte az NYDRFÜ-t, hogy a tervrendszer elkészült dokumentumai 

(koncepció, átfogó program) egyeztetését folytassa le. E dokumentumok a 

meghatározott szervekhez, intézményekhez kiküldésre kerültek. A 42 felkért 

véleményezőnek több mint 10%-a nem nyilatkozott. A vélemények, javaslatok 

döntő többsége beépítésre került a dokumentumokba, míg az elutasítottak 

indoklása minden esetben megtörtént. A vélemények és értékelésük 

rendszerezett összegzése az RFT ülésén előterjesztésre került. 

b) A megyei koncepciók és programok egyeztetése 

A megyei koncepció és program egyeztetési eljárás folyamata a vonatkozó 

jogszabály előírásai szerint történt meg. Az egyeztetések helyi önkormányzati és 

kistérségi, valamint helyi ágazati szinten folytak le. 

A Megyei Területfejlesztési Tanács által megbízott tervező (Pylon Kft.) 

részéről a témafelelős a koncepció és a program munkaközi anyagát az érintett 

önkormányzatok (257) részére véleményezésre megküldte. A helyi 

önkormányzati és kistérségi szintű egyeztetések (1998.07.21-1998.08.17.) 13 

alkalommal – (ZMTP44, 1998. p. 39) zajlottak le a résztvevő önkormányzatok 

polgármestereinek közreműködésével. A fellelhető dokumentumok (jelenléti 

ívek, emlékeztetők) alapján az önkormányzatok mintegy 40%-a képviseltette 

magát az egyeztető tárgyalásokon. Az egyeztetések tartalmi elemei a Zala 

megyei gyakorlatban: 

 a tervek munkaközi változatainak ismertetése a felelős tervező által,  

 a programhoz kapcsolódóan a települések tervezett fejlesztési céljainak 

előterjesztése a polgármesterek részéről (vita, a célok, vélemények 

rögzítése). 

                                                   
44 ZMTP: Zala megye Középtávú Területfejlesztési Stratégiája és Rövidtávú Operatív Programja 

(1998-2003), 1998 
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Ezen egyeztetéseken elhangzottak a jogos települési igények, így azok a 

magasabb szintű fejlesztési tervek felé megfogalmazásra, illetve beépítésre 

kerültek. Ezek a fórumok a jegyzőkönyvek tanúsága szerint nem formális, 

hanem érdemi egyeztetések voltak. 

Az egyeztető fórumok másik körében a helyi ágazati szintű egyeztetések 

szerepeltek 15 alkalommal (ZMTP, 1998. p. 39). A munkaközi anyagot a 

Megyei Területfejlesztési Tanács tagjai, a tanácskozási jogú állandó 

meghívottak (pl. kamarák, civil szervezetek, munkaügyi tanács képviselői) 

körében vitatták meg. A gazdasági szféra érdekérvényesítése a kamarák és a 

munkaügyi tanács által történt. 

E tervek társadalmasításában a lakosság bevonására külön fórum, írásbeli 

véleménykérés nem volt, de a Kistérségi Területfejlesztési Társulások egyeztető 

fórumain megtehették észrevételeiket, amelyre külön felhívás történt. A Megyei 

Területfejlesztési Tanácsnál végzett kutatásaim alapján a lakossági vélemény 

elenyésző volt. 

4.2.1.3. Tervezés és programozás Zala megye kistérségeiben 

A területfejlesztési társulások, mint kistérségi szerveződések 2004 előtt – 

általában a részükre megfelelő pályázati kiírások esetén – „ad hoc” jelleggel 

készíttettek koncepciókat, programokat. A tervek kidolgozását a módszertani 

bizonytalanságok mellett nehezítette a szakmai felkészültség hiánya, és az is, 

hogy nem ismerték fel a kistérségi tervezés szükségességét, funkcióit. Ahol 

készültek tervek, azok kidolgozását azzal indokolták, hogy a tervek megléte a 

támogatás odaítélésének, sőt később a pályázat benyújtásának is feltétele. Ebből 

adódóan a tervezést a térségek többségénél nem a települések közötti fejlesztési 

összhang megteremtése motiválta, hanem a forrásszerzés. 

A zalai kistérségek koncepció- és programkészítését kezdetektől az „alulról 

építkezés”, tehát a települési tervek rendszerbe foglalása jellemezte. A kistérségi 

szintű tervekbe az egyes települések azon fejlesztési céljai kerültek, amelyek a 
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régiós programokba illeszthetők voltak. A kistérségi tervezésnek a települések 

fejlesztési céljait összehangoló szerepe nem érvényesült. 

A Megyei Területfejlesztési Tanács a kistérségeket szakmai tájékoztatókkal, 

konzultációkkal segítette, a tervezés munkafázisában pedig a tervezők, illetve a 

társulások – az operatív segítségnyújtás szintjén – közvetlen szakmai 

kapcsolatban voltak a régió szakértőivel. 

A kistérségi koncepció, program léptékéből adódóan különbözik a megyei és 

a regionális szintű területfejlesztési tervektől, azoknál sokkal részletesebben 

kerülnek kidolgozásra. A zalai kistérségekben az önkormányzatokon túl, a jól 

lobbizó vállalkozók javaslatai kerültek előtérbe, a lakosság szerepe a célok 

meghatározásában minimális volt (pl. Zalakaroson a megkérdezett lakosok 

mintegy 10%-a, Csesztregen pedig csupán néhány százalékuk nyilvánított 

véleményt). 

Integrált kistérségi programcsomagok 

Nyugat-Dunántúlon a kistérségi tervezésben 2005-ben egy új kísérleti 

jellegű eljárás alkalmazására került sor. A 2007-2013 közötti időszakra a régió 

valamennyi kistérségére integrált kistérségi projektcsomagok készültek, amiket 

az RFT megbízása alapján külső tervező (Terra Studio Kft.) dolgozott ki. E 

kistérségi projektcsomagok gyakorlatilag kistérségi programoknak is 

tekinthetők. 

E projektcsomagok rendeltetése az volt, hogy egységes elvek és módszertan 

szerint készítve alapul szolgáljanak – az alulról építkezés jegyében – a 2007-

2013-as tervezéshez, a főbb kistérségi fejlesztési célok beépíthetők legyenek a 

Nyugat-dunántúli régió átfogó és az operatív regionális programjába, valamint a 

megyei területfejlesztési programokba. E tervezési eljárás sajátossága, hogy az 

integrált projektek nem komplex jellegűek, a területfejlesztés nem minden 

tématerületét ölelik fel, hanem azok közül csupán néhányra fókuszálnak (pl. a 
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helyi gazdaságfejlesztésre, a közszolgáltatásokra, a kisebb léptékű 

infrastruktúrafejlesztésekre, valamint a turizmusra és a településfejlesztésre). 

A régióban – a kistérségek számának megfelelően – 22 projektcsomag 

készült. A tervezésükre vonatkozó azonos elvek és módszertan lehetővé tették a 

tartalmi összehasonlíthatóságot is. E nagyfokú azonosság azonban veszélyeket is 

rejthet magában azáltal, hogy a tervezés sematikussá válhat, vagy nem 

érvényesülnek kellően a helyi sajátosságok (15. melléklet). 

A kistérségek a projektcsomag tematikájának (gazdaságfejlesztés, 

közszolgáltatás-, infrastruktúra- és turizmusfejlesztés, település-rehabilitáció) 

megfelelően a helyi sajátosságok, illetve a helyzetelemzés alapján határozták 

meg a fő fejlesztési céljaikat, és alakították ki az ehhez kapcsolódó 

projektterveiket. E tervek általában kevésbé fókuszálnak a térségközpontokra, 

inkább a kedvezőtlenebb helyzetű településekre. 

E tervezés kockázata, ha a programnak csak egyes elemei valósulnak meg, 

ugyanis így sérül a komplexitás. Problémát jelenthet továbbá az is, ha maga a 

program, illetve a programon belüli projektrangsor kialakítása olyan 

kompromisszumok megkötését igényli, ami a kistérségi szereplők közötti 

együttműködést, bizalmat gyengíti. Ennek elkerülése különböző technikákkal 

(pl. folyamatos szakmai mentorálás, kompromisszumkészség-növelés) segíthető 

(16. melléklet). 

Az integrált kistérségi projektcsomagok hasznosíthatók voltak az NYDOP 

készülő pályázati felhívásainál a projektötletek és azok továbbfejlesztése 

vonatkozásában. Szinte minden olyan kistérségi fejlesztési elképzelés, ami a 

megyei, régiós programokba szintetizálható volt, be is épült. A Zalaegerszegi 

kistérség 2007-2013-as operatív programjában szereplő intézkedésekhez például 

az integrált programcsomag konkrét projektjavaslatait is hozzárendelték45. 

                                                   
45 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja (2007-2013) és Zalaegerszeg Kistérség 

Területfejlesztési Stratégiája (2007-2020), 2006 
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Az integrált projektcsomag felépítését, illetve elkészítésének munkamenetét 

az 4. ábra szemlélteti. 

 
4. ábra: A kistérségi integrált projektcsomag felépítése, 2005 
Saját szerkesztés 

A kistérségi programcsomagok egyeztetése során a tervezés 

munkafázisában a tervező a régió 22 kistérsége részére (2.334 fő meghívott) 

külön időpontokban műhelynapokat (workshop) szervezett, amelyen a jelenléti 

ívek alapján a meghívottak mintegy ötöde vett részt. 

A műhelynapi tapasztalatokat a tervező, az NYDRFÜ és a megbízó 

összegezte és az írásbeli véleményeket a programba illesztette. Ezt követően a 

tervező szinergia-vizsgálatot végzett egy kiválasztott kistérségre, illetve a 

regionális stratégia feladatrendszerére. A régió által 9 tematikus projektcsomag 

javaslat került elfogadásra, amelyek bírálatára kistérségenként 10-20 fő 

kontaktszemély kapott felkérést, illetve elektronikus úton is véleményezésre 

bocsátották. 
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Az integrált projektcsomagok legitimálása az adott Kistérségi Fejlesztési 

Tanács jóváhagyásával történt meg. 

4.2.2. A területfejlesztés pénzügyi eszközei 

A területfejlesztés pénzügyi eszközei közül a hazai decentralizált forrásokkal 

(előirányzatokkal), valamint az NFT I. és az ÚMFT időszakában rendelkezésre 

álló uniós források elemzésével és hatásvizsgálatával foglalkozom (5. ábra). 

4.2.2.1. Hazai decentralizált fejlesztési támogatások 

Zala megyében1996 és 2008 között a források feletti rendelkezés szerint 

három különböző szinten működő forrásrendszer volt hozzáférhető: 

 1996-tól a központi kezelésű előirányzatok, 

 1996-tól a megyei kezelésű decentralizált előirányzatok, 

 1998-tól a regionális kezelésű decentralizált előirányzatok. 

A források egy része kifejezetten önkormányzati, másik része 

területfejlesztési célokat támogatott. 

A területfejlesztés pénzügyi eszközeit az 5. ábrában rendszerezem. 



87 

 

5. ábra: A területfejlesztés hazai és uniós forrásai, 1996-2010 
Saját szerkesztés 

A központi kezelésű előirányzatokat az ágazati minisztériumok kezelték, 

amihez a minisztériumok pályázati felhívásai alapján meghatározott 

feltételrendszer teljesülése esetén lehetett hozzájutni, de a különböző 

előirányzati formák felének is volt központi döntési hatáskörbe tartozó hányada. 

A keretek decentralizálása során – változó súlyokkal – a kedvezményezett 

kistérségek (települések) lakónépességét, a régió (vagy megye) lakónépességét 

és a régió egy főre jutó GDP értékét vették figyelembe. A megyei decentralizált 

forrásokról a Zala megyei Területfejlesztési Tanács döntött, amit a megyei 

jelentőségű és a kistérségi, illetve települési célokat érintő fejlesztések 

támogatására használhatott fel. A regionális decentralizált forrásokat a Nyugat-

dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács kapta, amiből regionális jelentőségű és a 

régió három megyéjét érintő fejlesztéseket támogatott. 



88 

A decentralizált keretekre az érintett területfejlesztési tanácsok pályázati 

kiírásokat tettek közzé a megyei vagy a regionális területfejlesztési program 

prioritásainak figyelembevételével. A pályázatok értékelése és elbírálása 

egységes szempontrendszer alapján történt. 

Az 1996. évi területfejlesztési törvény hatályba lépése óta eltelt időszakban 

többször változott a területfejlesztési célú költségvetési előirányzatok száma és a 

források nagysága (16. táblázat). 

1) Megyei és regionális kezelésű decentralizált források 

 Területfejlesztési célelőirányzat (TFC). A célelőirányzat 1996-2003 között 

működött. Központi, valamint megyei és a regionális szintre decentralizált 

keretből állt. A kedvezményezett térségek és települések felzárkóztatását 

szolgálta. Települési önkormányzatok és gazdasági szervezetek vehették 

igénybe. 

 Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI) 1996-tól folyamatosan 

működött, megyei és regionális szintre decentralizált keretből állt. Kizárólag 

helyi önkormányzatok humán és műszaki infrastruktúra fejlesztését 

támogatta, és a kedvezményezett térségekben és településeken volt 

felhasználható. 

 Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) 1998 óta működött, megyei és 

regionális szintre decentralizált forrásként. Kedvezményezettjei kizárólag a 

települési önkormányzatok voltak. Önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközök 

fejlesztését és immateriális javak beszerzését támogatta, területi kötöttség 

nélkül. 

 Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat -

felújításának támogatása (TEUT). 2005 óta működött a regionális fejlesztési 
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tanácsok hatáskörébe utalt decentralizált forrásként. Területi kötöttség nélkül 

felhasználható volt. 

 Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 

(LEKI) 2006 óta működött és a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben a 

helyi önkormányzatok beruházásait (oktatási, szociális infrastruktúra, 

közutak fejlesztése) támogatta, megyei és regionális hatáskörű decentralizált 

forrásként. A támogatásokhoz csak a leghátrányosabb térségek juthattak 

hozzá. 

 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása (TEHU). 

2005-2006-ban működött, területi kötöttség nélkül felhasználható volt 

regionális decentralizált forrásként. 

 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat (TTFC). Az előirányzat 

egy évig (2003-ban) működött, 2004-től beépült a TRFC-be. 

Kedvezményezettjei az önkormányzatok, vállalkozások és nonprofit 

szervezetek voltak. A munkahelyteremtést, az elérhetőség javítását, a 

tőkevonzó képesség erősítését, infrastruktúrafejlesztést és, közúthálózat 

fejlesztést támogatott. Területi kötöttség nélkül elérhető volt. 

 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC). A TFC, a TTFC és a 

KITA összevonásával hozták létre 2004-ben. Gazdaságfejlesztési és 

nemzetközi pénzügyi források, illetve a vállalkozói és befektetői tőke 

területfejlesztési programokba való bevonását segítette elő. Központi és 

regionális decentralizált keretből állt. A decentralizált keretből decentralizált 

területfejlesztési programok (pl. munkahelyteremtés) és decentralizált 

szakmai programok (pl. infrastruktúrafejlesztés) voltak támogathatók. 

Kedvezményezettjei az önkormányzatok és gazdasági szervezetek. A 

területfejlesztési programokra kedvezményezett térségekben és 
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településeken, a szakmai programokra területi kötöttség nélkül lehetett 

pályázni. 

A területfejlesztési forrásokat és a főbb jellemzőit a 16. táblázat szemlélteti. 

16. táblázat: A hazai területfejlesztési források jellemzői, 1996-2008 

Forrás Időtáv 

Döntési szint Kedvez- 

ménye-
zettek 

Területi 

kötött-
ség 

A leggyakrabban támogatott 

célok központ régió  megye 

TFC 1996-2003       ö, v, n  

munkahelyteremtés, humán-, 

műszaki 
infrastruktúra-fejlesztés, 

vidékfejlesztés, 
környezetvédelem 

TRFC 2004-      ö, v, n   

munkahelyteremtés, humán-, 
műszaki 

infrastruktúra-fejlesztés, turizmus 

TEKI 1996-      ö   
humán-, műszaki infrastruktúra- 
fejlesztés (oktatás) 

CÉDE 1998-      ö  
humán-, műszaki infrastruktúra- 
fejlesztés  

LEKI 2006-      ö   
humán-, műszaki infrastruktúra- 
fejlesztés (oktatási, szociális 

infrastruktúra, közút) 

TEUT 2005-     ö  
belterületi utak burkolatának 
felújítása 

TEHU 2005-2006     ö  
szilárd, folyékony 
hulladékgyűjtés  

TTFC 2003      ö, v, n  

munkahelyteremtés, humán, 

műszaki infrastruktúrafejlesztés 
(oktatás, szennyvízhálózat) 

KITA 2003     ö, v, n   
humán, műszaki infrastruktúra- 
fejlesztés (oktatás, egészségügy) 

VÖC 2003     ö, v, n   
munkahelyteremtés, üzleti 
infrastruktúra, közútfejlesztés 

ö: önkormányzatok, v: vállalkozások, n: nonprofit szervezetek 

Forrás: Nagy A., 2009 alapján saját szerkesztés 

2) Központi kezelésű források 

 Kistérségi Támogatási Alap (KITA). Az alap csak 2003-ban működött 

központosított forrásként. 2004-től beépült a TRFC-be. A leghátrányosabb 

helyzetű 42 kistérség és 252 település fejlesztését támogatta a humán 

infrastruktúra (oktatás, egészségügy) terén. 
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 Vállalkozási övezetek támogatási célelőirányzat (VÖC). A célelőirányzat 

csak 2003-ban működött központi döntési szinten. Önkormányzatok, 

vállalkozások és nonprofit szervezetek vállalkozási övezetekben 

megvalósuló beruházásait támogatta (munkahelyteremtés, üzleti 

infrastruktúra, közúthálózat). 

A decentralizált kezelésű előirányzatok feletti döntés jogköre a megyei 

területfejlesztési tanácsoktól 2007-ig fokozatosan átkerült a regionális szintre, 

ám 2010-től a költségvetési törvény már a régióknak sem biztosít hazai 

forrásokat. 

A területfejlesztési támogatások felhasználása 

A hazai területfejlesztési források 1996-ot követően folyamatosan bővültek, 

de életciklusuk eltérő volt. Az egyes támogatási formák összegének alakulását a 

17. táblázat mutatja. 

17. táblázat: Hazai területfejlesztési támogatások alakulása*, 

1996-2008 

Előirányzatok 

Támogatások 
Összes támogatás 

Központi Decentralizált 

millió Ft % millió Ft % millió Ft % 

CÉDE - - 62 151 100,0 62 151 100,0 

KITA 2 580 100,0 0 0,0 2 580 100,0 

LEKI 0 0,0 20 855 100,0 20 855 100,0 

TEHU 0 0,0 2 869 100,0 2 869 100,0 

TEKI 0 0,0 140 917 100,0 140 917 100,0 

TEUT 0 0,0 40 275 100,0 40 275 100,0 

TFC 15 534 13,4 100 758 86,6 116 292 100,0 

TRFC 2 634 4,6 54 786 95,4 57 420 100,0 

TTFC 0 0,0 19 141 100,0 19 141 100,0 

VÖC 1 054 100,0 0 0,0 1 054 100,0 

Ország összesen 21 802 4,7 441 752 95,3 463 554 100,0 

*2007-es árszínvonalon 

Forrás: www.ngm.gov.hu  

Saját szerkesztés 
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Az 1996-2008 közötti években megítélt területfejlesztési célú támogatás 

országos szinten 463,6 milliárd Ft volt. A projektek megvalósításának 

összköltsége elérte az 1.665 milliárd Ft-ot, így a költségek több mint 

egynegyedét (27,8%-át) támogatás biztosította (www.ngm.gov.hu). 

A támogatásoknak mindösszesen 4,7%-a került központi szinten elosztásra, 

95,3%-áról helyben döntöttek, így e támogatási források jelentősen 

hozzájárultak a decentralizáció erősítéséhez. Az előirányzatok többsége 

kötöttség nélkül felhasználható volt, míg mások (TFC/TRFC, TEKI, KITA, 

LEKI) részben vagy egészében a kedvezményezett térségek (kistérségek, 

települések) vagy vállalkozási övezetek (VÖC) számára voltak elérhetők. 

A támogatások összege alapján mintegy 77%-ban az önkormányzatok 

(önállóan vagy társulásban), 19%-ban (társas vagy egyéni) vállalkozások és 

közel 4%-ban nonprofit szervezetek voltak a kedvezményezettek. A 

vállalkozásoknak a gazdaságfejlesztésben, nonprofit szervezeteknek a 

humánerőforrás-fejlesztésben volt a legnagyobb szerepük. 

A legmagasabb (60% feletti) támogatási intenzitásban a viszonylag alacsony 

összeggel támogatott humánerőforrás-fejlesztés, tervezés, településüzemeltetés 

és közfoglalkoztatás projektjei részesültek. A magas költségvetésű 

környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztéséhez jóval alacsonyabb (11%) 

arányban járultak hozzá a támogatások. 

A támogatások egynegyedét közlekedésfejlesztésre fordították. (E célt a 

TEHU kivételével mindegyik előirányzat támogatta és 2005-től önálló forrása is 

volt [TEUT]). A közlekedésen kívül a humán infrastruktúra, a gazdaság és a 

környezetvédelem fejlesztése voltak még azok a tevékenységek, amelyek 

megvalósítására kimagaslóan nagy támogatást ítéltek meg. Utóbbi három fő cél 

együtt több mint 50%-ot tett ki a vizsgált 13 év során (www.ngm.gov.hu). 

A legtöbb támogatást Észak-Alföld és Észak-Magyarország kapta. E két 

legfejletlenebb régió a támogatások 45%-át használta fel. 
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1) A Nyugat-Dunántúlra decentralizált források 

A decentralizált támogatások régiónkénti (kiemelve a Nyugat-Dunántúl 

megyéit) megoszlását a 18. táblázat mutatja. 

18. táblázat: A megítélt decentralizált támogatások alakulása, 1996-2008 

Megye 
régió  

CÉDE KITA LEKI TEHU TEKI TEUT TFC TRFC TTFC VÖC Összesen 

milliárd Ft 

Győr-M-S.  2,6 0,0 0,0 0,1 3,0 1,5 2,3 0,7 0,1 0,0 10,3 

Vas 2,3 0,1 0,1 0,1 2,4 0,7 1,8 1,4 0,2 0,0 9,1 
Zala 2,6 .. 0,0 0,1 3,0 1,0 2,9 1,3 0,4 0,1 11,4 
Nyugat-Du. 7,5 0,1 0,1 0,3 8,4 3,2 7,0 3,4 0,7 0,1 30,8 
Ország 62,1 2,6 20,9 2,9 140,9 40,3 116,3 57,4 19,1 1,0 463,6 

Nyugat-Dunántúl = 100% 

Győr-M-S. 34,6 0,0 0,0 23,3 35,7 45,0 32,7 22,0 16,1 0,0 33,3 

Vas 31,1 88,0 100,0 36,2 27,7 24,0 26,2 40,2 31,2 0,0 29,6 

Zala 34,3 12,0 0,0 40,5 36,6 31,0 41,1 37,6 52,7 100,0 37,1 

Magyarország = 100% 

Nyugat-Du. 12,6 3,1 0,3 10,1 5,0 8,0 6,0 5,9 3,9 12,3 6,7 

Közép-Mo. 9,5 0,0 0,0 31,3 6,9 48,2 7,7 8,8 2,7 0,0 11,5 

Közép- Du. 10,1 1,1 0,0 9,2 8,3 9,3 9,0 6,8 8,0 0,0 8,2 

Dél- Du. 15,2 25,3 12,5 13,3 13,0 8,2 12,9 11,6 16,2 16,4 12,8 

Észak- Mo. 16,9 29,9 31,9 10,8 20,5 8,6 22,8 23,8 21,2 23,0 20,4 

Észak- Alf. 19,9 31,4 41,6 11,9 25,6 8,9 27,2 27,3 27,6 34,3 24,6 

Dél- Alf. 15,8 11,2 13,7 13,4 19,7 8,8 13,7 15,8 20,4 14,0 15,8 

Forrás: www.ngm.gov.hu adatai alapján saját számítás és szerkesztés 

A területfejlesztési előirányzatokból 1996-2008-ban a régiók közül Nyugat-

Dunántúl részesedett a legkisebb mértékben, összesen 6,7%-ban, miközben a 

régió népessége az ország népességének 9,9%-át teszi ki. Az alacsony 

részesedés mögött a régió viszonylag magas fejlettsége és a kedvezményezett 

térségekben élők viszonylag alacsony aránya húzódik meg. 

A Nyugat-Dunántúl – ellentétben más fejlett régiókkal – valamennyi 

decentralizált forrásból részesült. A közel 31 milliárd Ft állami támogatás (19. 

táblázat) mintegy 126 milliárd Ft értékű fejlesztést indukált, azaz minden 1 Ft 

támogatásra átlagosan 3 Ft további fejlesztés jutott (www.ngm.gov.hu). 

Az előirányzatok közül a CÉDE, TEKI, TEUT, LEKI, TEHU forrásai 

együttesen közel kétharmadát (63,3%-át) tették ki a támogatásoknak. Ezek a 
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támogatások kizárólag az önkormányzatok fejlesztéseit finanszírozták, és a 

települések infrastrukturális fejlesztéseit (infrastruktúra, útfelújítás, oktatás, 

vízrendezés, hulladékkezelés, stb.) részesítették előnyben (18. táblázat). 

Nyugat-Dunántúl az egy főre jutó GDP-t tekintve a Közép-magyarországi 

régiót követően országos viszonylatban a második helyet foglalja el.  

Fejlettségének eredményeként a régió területén kevés a kedvezményezett 

kistérségek és települések száma és az itt élők aránya. Így a három megyének a 

területfejlesztési előirányzatokból való részesedése – Közép-Magyarországot 

leszámítva – jelentős mértékben elmarad a többi régióba érkező források 

nagyságától (19. táblázat). 

19. táblázat: A hazai támogatások és a fejlettség összefüggése, 

1996-2008 

Régiók GDP/fő 

Kistér- 

ségek 

száma 

 

Lakó-

népesség 

(ezer fő) 

2007.01.01. 

Hátrányos 

helyzetű  

kistér- 

ségek 

száma 

Kedvezmé-

nyezett 

települések 

száma 

Összes 

támoga-

tás 

 (milliárd 

Ft) 

Egy főre 

jutó 

támoga-

tás 

 (ezer Ft) 

Közép- Mo. 2 014 17 2 873 1 4 53  18,4 

Közép-Du. 1 255 26 1 108 5 46 38  34,3 

Nyugat-Du 1 468 25 999 6 76 31  31,0 

Dél-Du. 957 25 968 18 40 59  61,0 

Észak- Mo. 827 28 1 251 21 49 95  75,9 

  Észak-Alföld 815 28 1 525 24 9 114  74,7 

Dél-Alföld 918 25 1 342 19 24 73  54,4 

Ország 1 290 174      10 066 94 248 463  46,0 

Forrás: KSH, 2007; www.ngm.gov.hu 
Saját számítás és szerkesztés 

A kevésbé fejlett régiók a vizsgált időszakban az országos átlagot 

meghaladó támogatásban részesültek, míg a fejlettebb régiók támogatása az 

országos átlagnak alig több mint felét érte el. Nyugat-Dunántúlon, mint fejlett 

régióban az országos átlag kétharmadát (31 ezer Ft-ot) érte el az egy lakosra 

vetített támogatási érték. 



95 

Összességében megállapítható, hogy a hazai területfejlesztési támogatások 

régiók közötti elosztásánál figyelembe vették a régiók fejlettségét. Az egy főre 

jutó támogatás nagysága az országos átlag mintegy kétharmadát tette ki, ami 

régiók között a második legalacsonyabb érték. A régióban felhasznált 

decentralizált támogatások a nagyságrendjüknél fogva nem voltak képesek 

számottevően befolyásolni a beruházások alakulását. A 11 fejlesztési cél közül 4 

kapott kiemelt támogatást: a közlekedési, a humán és a környezetvédelmi 

infrastruktúra, valamint a gazdaságfejlesztés. Viszonylag kevés összeg jutott a 

lakossági infrastruktúra és a humán erőforrás fejlesztésére. A hazai támogatási 

rendszer nyertesei a régióban az önkormányzatok voltak, amelyek a 

támogatások több mint kétharmadát nyerték el. 

2) Zala megyére decentralizált források 

A Nyugat-dunántúli megyék közül az 1996-2008 közötti időszakban a 

decentralizált forrásokból Zala megye részesedett a legnagyobb összegben (11,4 

milliárd Ft). A támogatások régión belüli 37%-os részesedése jóval meghaladta 

a népesség 29%-os arányát, ami jelzi a decentralizált források területfejlesztési 

célokhoz igazodó felhasználását. A régióba került forrásokból a VÖC teljes 

egészében Zala megyében került felhasználásra, miután a régiónak csak itt volt 

vállalkozási övezete. A leghátrányosabb helyzetű térségek felzárkóztatását 

szolgáló LEKI – ilyen térség nem lévén – nem érintette a megyét. Kis 

mértékben (12%) részesült a megye a KITA előirányzatból is, mégpedig a 

kedvezményezett települései révén. Zala megyének a TTFC, a TFC, a TRFC, a 

TEHU és a TEKI forrásokból való részesedési aránya volt a legmagasabb a 

régióban (18. táblázat). 

A helyi önkormányzatok létesítményeinek és intézményeinek fejlesztésére,  

valamint felhalmozási és vis maior kiadásainak fedezésére a CÉDE biztosított 

forrásokat. Zala megye a CÉDE keretében kicsit több mint egyharmad résznyi 

(34,3%) támogatást használhatott fel. Közel ugyanilyen arányban (31%) 
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részesült a megye a TEUT-ból is, ami az önkormányzati belterületi közutak 

burkolat-felújítását szolgálta. 

A megyére decentralizált forráskeretek (TFC, TEKI, CÉDE) pályázati 

rendszerben való elosztását az 1996-2006 közötti években a Zala megyei 

Területfejlesztési Tanács (MTT) végezte.46 Az erre vonatkozó adatokat a 20. 

táblázat tartalmazza. 

20. táblázat: A Zala megyei Területfejlesztési Tanács forráskerete,  

1996-2006 

Megnevezés TFC TEKI CÉDE Összesen 

Millió Ft 1 059 2 373 2 046 5 478 

Megoszlás %  19 43 38 100 

Támogatott pályázat db 255 744 616 1 615 

Megoszlás %  16 46 38 100 

Egy pályázatra jutó támogatás, millió Ft 4,2 3,2 3,3 3,4 

Forrás: MTT analitikus nyilvántartásai (1996-2006) alapján saját szerkesztés 

A három megyei decentralizált pénzalapból a területfejlesztési tanács 5,5 

milliárd Ft támogatást nyújtott, ami közel 30 milliárd Ft összértékű beruházás 

megvalósításához járult hozzá. Ez az összeg azonban a gazdasági szervezetek 

által a megyében megvalósított beruházásoknak mindösszesen 1-1,5%-át 

jelentette. 

A megyei területfejlesztési tanács a megyeileg kezelt keretből a vizsgált tíz 

év során összesen 1.615 pályázatot támogatott. Egy projekt átlagosan 3,4 millió 

Ft támogatást kapott, így a támogatások jelentősen elaprózódtak. Az  

elaprózottság mindhárom forrásra jellemző volt. A TEKI-ből és a CÉDE-ből 

ítélték meg a legtöbb kis összegű (1 millió Ft alatti) támogatást, míg a 

viszonylag nagyobb (10 millió Ft feletti) támogatások a TFC-ből valósulhattak 

meg. A támogatások elaprózódása több okra vezethető vissza. Közülük 

                                                   
46 2007-től a decentralizált források kezelését a regionális fejlesztési tanácshoz csoportosították 

át. 
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kiemelendő, hogy a kizárólag önkormányzati fejlesztéseket támogató 

forráskonstrukciók pályázati kiírásai már eleve számoltak a kisebb települések 

alacsonyabb (kisebb összegű) fejlesztési igényéivel, másrészt a kis- és 

középvállalkozások ugyancsak kisebb méretű beruházásainak támogatási 

szükségletével. Ezen kívül az alacsonyabb támogatásokhoz szükséges önerőt 

könnyebb volt a pályázóknak előteremteni. A támogatások elaprózódásában az 

is szerepet játszott, hogy a támogatások célok szerinti megoszlásában , Zala 

megyében viszonylag alacsony volt a gazdaságfejlesztés i támogatások aránya 

(12-14%). 

A megye 257 települése közül szinte valamennyi önkormányzat egy vagy 

több pályázata támogatásban részesült, csupán öt önkormányzat nem jutott 

forráshoz, miután egyáltalán nem pályázott. 

A TFC forrásból az önkormányzatok mellett gazdasági szervezetek 

részesültek támogatásban. A régió más megyéivel ellentétben,47 Zala megyében 

a támogatások egyharmada az önkormányzatok, kétharmada a vállalatok által 

megvalósított fejlesztések támogatására irányult. Az elosztás során az első 

számú fejlesztési cél egyértelműen az infrastruktúra fejlesztése volt, amelyek a 

lakosság életkörülményeit javító beruházások mellett magukba foglalták a 

gazdasági tevékenységet szolgáló beruházásokat is. Második helyen a 

munkahelyteremtő, illetve munkahelymegtartó fejlesztések álltak. Emellett 

kisebb összegekkel segítette a megyei területfejlesztési tanács a különböző 

térség vagy gazdaságfejlesztési koncepciók kidolgozását. Népességarányosan 

különösen magas támogatásban részesült a Letenyei, a Lenti, valamint a 

Zalaszentgróti kistérség. 

A TEKI támogatásokat a kedvezményezett kistérségek települési 

önkormányzatainak beruházásaira lehetett felhasználni, döntően a hátrányok 

felszámolása érdekében. A megye egészében az új létesítmények élveztek 

                                                   
47 Vas megyében a támogatásokat az önkormányzatokra koncentrálták (több mint 85%-ban), 

Győr-Moson-Sopron megyében kiegyenlített volt az önkormányzati és a gazdasági szféra 

támogatása. 
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elsőbbséget. Kiemelkedő volt (elérte a 75%-ot) a termelő infrastruktúra 

beruházások aránya a támogatásokat tekintve. A termelő infrastruktúrán belül 

különös hangsúllyal szerepelt a csatorna-, út- és gázhálózat kiépítése, melynek 

jelentőségét növeli, hogy a megvalósításuk a legtöbb esetben szoros települések 

közötti együttműködést igényelt (69 településen épült közös szennyvíztisztító és 

1.279 település kapcsolódott be a gázhálózatba). Az infrastrukturális 

beruházások mellett – annak támogatásánál jóval kisebb összegben – más célra 

is jutott a TEKI-ből. A termálprogram keretében támogatásban részesültek a 

turisztikai célú fejlesztések (pl. Gelse, Zalaszentgrót és Bázakerettye 

termálfürdő fejlesztései) a felszíni vízelvezetéshez kapcsolódó beruházások, 

illetve néhány önkormányzati intézményfejlesztés is. Kistérségenként vizsgálva 

az egy főre jutó támogatás a kedvezményezett kistérségekben volt a 

legmagasabb, ami a felzárkózás tudatos támogatásával magyarázható. 

Az előző két célelőirányzattól eltérően a CÉDE támogatás a települési 

önkormányzatok humán infrastruktúra jellegű fejlesztéseire is felhasználható 

volt (oktatási, egészségügyi, kulturális intézmények fejlesztése). Míg Győr-

Moson-Sopron megyében és Vas megyében az önkormányzati intézmények 

korszerűsítése, fejlesztése kapott nagyobb hangsúlyt, addig Zala megyében a 

CÉDE támogatások 60%-át infrastrukturális beruházások megvalósítására 

használták fel. 

Az egyes előirányzatok fejlesztési céljai között igen jelentős volt az átfedés, 

elsősorban az önkormányzatok infrastrukturális fejlesztései voltak több forrásból 

támogathatók. A tisztább profilú támogatási források jelentősen javíthatták 

volna a támogatási rendszer átláthatóságát és működésének hatékonyságát. A 

forráselosztásban problémát jelentett az is, hogy a támogatási döntések egy része 

utólag nem igazolódott (például olyan munkahelyteremtő beruházások nem 

kaptak támogatást, amelyek pályázata minden feltételnek megfelelt, vagy 

támogatott önkormányzati intézmények szűntek meg) (15. melléklet). A megye 

fejlődése szempontjából ma is hátrány, hogy a forráselosztásban nem kapott 
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hangsúlyt a K+F tevékenység és a humánerőforrás-fejlesztés, amelyek 

összefüggésbe hozhatók az egyetemek, kutatóintézetek hiányával (15. 

melléklet). 

A megyei szinten kezelt területfejlesztési források felhasználásának 

értékelése során célszerű megvizsgálni a támogatások illeszkedését a megyei 

területfejlesztési koncepció célkitűzéseihez. A megyei területfejlesztési tanács a 

támogatásokra beérkezett pályázatok elbírálásakor a megyei területfejlesztési 

koncepcióban megfogalmazott célkitűzések szerint próbált prioritásokat alkotni, 

azonban ez nem minden esetben volt lehetséges. Ennek oka, hogy a megyei 

források felhasználását a területfejlesztési célelőirányzat (TFC) esetében 2003-

ig, a TEKI és a CÉDE forrásoknál pedig mindvégig központilag szabályozták. A 

TEKI például csak 2001-től vette föl a támogatható célok közé a 

humánerőforrás-fejlesztést, amely a Zala megyei területfejlesztési koncepció 

egyik kulcsprioritása volt. 

A célelőirányzatok támogatási témaköreinek központi szabályozása ellenére 

a decentralizált megyei források felhasználása viszonylag kedvezőnek ítélhető, 

mert a támogatások 75-80%-a (a TFC támogatások közel 90%-a, a TEKI 

támogatások mintegy 70%-a, a CÉDE támogatások 60%-a)48 közvetlenül 

kapcsolódik a megyei koncepcióban meghatározott fejlesztési prioritásokhoz. A 

TFC-források felhasználása során a célelőirányzat közel kétharmada a 

gazdaságfejlesztési prioritás megvalósulásához járult hozzá, míg egyharmada 

műszaki infrastrukturális beruházásokat szolgált. A TEKI természetesen már a 

műszaki infrastruktúra-fejlesztésre koncentrált, és a CÉDE támogatások is e 

prioritást részesítették előnyben. A gazdaságfejlesztési programok 1.500 

munkahely létesítését vagy megőrzését támogatták. A gazdaságfejlesztés és a 

                                                   
48 Az arányokat befolyásolták, hogy – a megyei koncepció prioritásait követve – a TFC döntően 

munkahely-teremtési és infrastruktúrafejlesztéseket, míg a TEKI és a CÉDE főként 

önkormányzati intézményhálózat és infrastruktúrafejlesztéseket finanszírozott, de ez utóbbiak 

finanszírozták még a megyei tervekben nem szereplő fejlesztéseket is (pl. sport-, temetői 

fejlesztések). 
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műszaki infrastruktúra-fejlesztés mellett még két további prioritás részesült – az 

előzőeknél jóval kevesebb – támogatásban: a vidékfejlesztés és a környezeti 

értékek megóvása. 

Az 1998-2006 közötti területfejlesztési programok legfőbb értéke lehetett 

volna, ha megteremtik a programfinanszírozás lehetőségét, ami csak elviekben 

működött. Gyakorlatilag a pályázók a pályázati lehetőségekhez alakították a 

fejlesztési céljaikat, a pályázati kiírások pedig nem biztosítottak forrást a 

programok komplex megvalósításához. A megyében egyedül a „szociális 

felzárkóztató program” jelentett e vonatkozásban kivételt (15. melléklet). 

Összefoglalva megállapítható, hogy a Zala megyébe decentralizált 

területfejlesztési források felhasználása összességében összhangban volt a 

megye 1996-2010. évi területfejlesztési koncepciójában megfogalmazott 

célkitűzésekkel. A területfejlesztési tanács forráselosztási gyakorlatában 

elsőbbséget élveztek a koncepció prioritásainak megvalósulását szolgáló 

projektek. Kivételt jelent a CÉDE-támogatások elosztása, melynek központi 

szabályozása és célkitűzése sokkal korlátozottabb lehetőséget adott a tanács 

számára. Megemlítendő azonban, hogy a megyében mindössze néhány 

prioritásra (közlekedés, környezetvédelem, gazdaságfejlesztés) koncentrálódott 

a források felhasználása. Csupán mérsékelten részesültek támogatásban olyan 

fontos fejlesztési célok, mint a humánerőforrás-fejlesztés, vagy a lakossági 

infrastruktúra fejlesztése. A támogatások hatékonyabb felhasználását nehezítette 

a támogatási célok közötti jelentős átfedés és a támogatások túlzott 

elaprózottsága. 
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3) A zalai kistérségek támogatása 

A regionális és megyei szintű elemzések mellett fontos megvizsgálni azt is, 

hogy a megítélt decentralizált támogatásokból miként alakult  a kilenc megyei 

kistérség támogatása. Mivel LEKI célelőirányzatra a megye nem volt jogosult, 

így a vizsgálatba csak a többi célelőirányzatot vonom be (21. táblázat). 

21. táblázat: A megítélt decentralizált támogatások megoszlása Zala 

megyében, 1996-2008 

Kistérség CÉDE KITA TEHU  TEKI TEUT TFC TRFC TTFC VÖC Összesen 

Kistérségek szerinti megoszlás, % 

Hévízi 2,7 0,0 0,3 0,0 4,7 1,4 5,2 0,0 0,0 2,0 

Keszthelyi 13,2 0,0 0,0 1,6 15,0 38,8 2,8 0,0 0,0 6,0 

Lenti 9,2 0,0 37,9 24,9 6,9 20,0 15,3 14,9 6,4 17,0 

Letenyei* 6,3 100,0 0,0 30,9  8,4 5,0 23.3 22,6 46,1 15,7 

Nagykanizsai 18,9 0,0 19,9 2,9 14,3 13,0 11,0 3,4 0,0 11,0 

Pacsai* 6,1 0,0 0,0 3,9 6,9 5,4 1,0 9,8 0,0 4,8 

Zalaegerszegi 28,6 0,0 41,9 4,2 26,7 38,1 11,5 7,2 47,5 22,0 

Zalakarosi* 11,6 0,0 0,0 7,4 10,5 4,4 14,5 12,8 0,0 8,7 

Zalaszentgróti* 3,4 0,0 0,0 24,2 6,6 8,9 15,0 29,3 0,0 12,8 

Zala megye 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Támogatási formánkénti megoszlás, % 

Összes kistérség 22,5 0,1 1,0 26,9 8,8 25,1 11,1 3,4 1,1 100,0 

HH kistérség* 14,7 0,2 0,0 42,6 6,8 14,0 14,3 6,1 1,3 100,0 

* Hátrányos helyzetű kistérség  

Forrás: www.ngm.gov.hu adatai alapján saját számítás és szerkesztés 

A megyében a legtöbb decentralizált forrás (a megítélt összes forrás 22%-a) 

a Zalaegerszegi kistérségbe került, amibe a 2007. évi lehatárolásig a hátrányos 

helyzetű Pacsai kistérség települései is beletartoztak. A második legtöbb 

támogatást a 2001. évi lehatárolásig hátrányos helyzetűnek számító Lenti 

kistérség nyerte el (17%), míg a harmadik legtöbb támogatásban (15,7%) a 

hátrányos helyzetű Letenyei kistérség részesült. 

A CÉDE, TEHU, TEUT, és VÖC előirányzatokból a legnagyobb mértékben a 

Zalaegerszegi kistérség részesedett. 

A kizárólag helyi önkormányzatok által hozzáférhető CÉDE forrásaihoz 

legnagyobb mértékben a Zalaegerszegi (28,6%) és a Nagykanizsai kistérség 
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(18,9%) önkormányzatai jutottak hozzá, a többi kistérség többsége 10% alatti 

részaránnyal bírt. 

Az ugyancsak önkormányzatok által pályázható TEKI forrásaiból 

legnagyobb mértékben (30,9%) a hátrányos helyzetű Letenyei kistérség 

részesedett, és ettől kismértékben lemaradva következett a Lenti és a 

Zalaszentgróti kistérség. A hátrányos helyzetű Pacsai és Zalakarosi kistérség 

települései a megyei jogú városokhoz való tartozásuk miatt egészen 2007-ig 

alacsony mértékben jutottak hozzá e forráshoz. 

A TFC forrásaiból számottevően a Keszthelyi (38,8%), a Zalaegerszegi 

(38,1%) és a Lenti kistérség (20%) részesedett, de emellett a hátrányos helyzetű 

Letenyei (5%) és Zalaszentgróti kistérségbe (8,9%) is jutott forrás.  

A TFC-hez hasonló célokat szolgáló TRFC-ből való részesedés a 

hátrányosabb helyzetű kistérségek szempontjából már kiegyensúlyozottabb 

megoszlást mutat (kivétel a Pacsai kistérség). Ugyanez mondható el a TTFC 

előirányzatról is, bár ez utóbbi felhasználása a nem hátrányos helyzetű 

térségekben is lehetséges volt. 

A TEHU előirányzatából mindösszesen három kistérség bírt 20-42% közötti 

részesedéssel, míg a TEUT-ból a Zalaegerszegi kistérség rendelkezett a 

legnagyobb részaránnyal (26,7%), a kistérségek többsége pedig – ettől 

lényegesen elmaradva – 10% alatt részesedett. 

A VÖC előirányzatából a „Lenti Vállalkozási Övezet”-hez tartozó 

településeknek jutott támogatás, amelyek legnagyobb mértékben a 

Zalaegerszegi (47,5%) és a Letenyei kistérséget (46,1%) érintették.  

A KITA előirányzatából pedig csak a Letenyei kistérség kedvezményezett 

települései részesültek, ami a kistérségbe jutó összes támogatás igen alacsony 

(0,1%) részarányát jelentette (21. táblázat). 
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A továbbiakban azt vizsgálom meg, hogy az egy lakosra jutó támogatás 

nagysága milyen összefüggésben van a kistérség komplex fejlettségével (22. 

táblázat). 

22. táblázat: A hazai támogatások és a fejlettség összefüggései Zala megye 

kistérségeiben, 1996-2008 

Kistérségek 

Lakónépesség 

(ezer fő) 

2007.01.01. 

Támogatás 

összesen 

(millió Ft) 

Komplex 

mutató 

2007.01.01 

Egy főre  

jutó 

támogatás 

(ezer Ft/fő) 

Letenyei* 17,4 1 795 2,56 103 

Lenti 22,3 1 934 3,06 87 

Zalaszentgróti* 18,2 1 457 2,80 80 

Zalakarosi* 13,2 990 2,63 75 

Pacsai* 10,8 549 2,59 51 

Zalaegerszegi 97,3 2 513 3,51 26 

Keszthelyi 34.8 681 3,81 20 

Nagykanizsai 67,0 1 258 3,19 19 

Hévízi  12,5 225 4,04 18 

Megye összesen 293,4 11 402 3,13 39 

Hátrányos helyzetű 

kistérségek összesen 

59,6 4 791 2,65 80 

Nyugat Dunántúl 999,4 30 800 3,28 31 

Ország 10 066,2 463 554 2,90 46 

*Kedvezményezett kistérségek 
Forrás: KSH, 2008; www.ngm.gov.hu alapján saját számítás és szerkesztés  

A négy hátrányos helyzetű kistérségbe a vizsgált időszakban 4,8 milliárd Ft 

támogatás érkezett (www.ngm.gov.hu), ami Zala megye összes támogatásának 

41,8%-a. A 2007. január 1-jei adatok alapján ugyanakkor a megyei népességnek 

csupán 20,3%-a49 élt ezekben a térségekben, tehát a hátrányos helyzetű 

kistérségek népességarányukat meghaladó mértékben részesültek a megyei 

decentralizált forrásokból. 

Zala megyében az egy főre jutó hazai decentralizált támogatás a vizsgált 

időszakban 39 ezer Ft volt, ami 8 ezer Ft-tal haladja meg a régiós átlagot (31 

                                                   
49 A KSH 2007.01.01-jei adatai alapján a hátrányos helyzetű Letenyei, Zalaszentgróti, 

Zalakarosi, Pacsai kistérségekben 59.617 fő élt, míg Zala megyében összesen 293.443 fő. 
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ezer Ft) A fajlagos mutató alapján a hátrányos helyzetű kistérségek a megyei 

rangsor elején helyezkedtek el – kivéve a Lenti kistérséget. Ez a kistérség 1997-

től 2001-ig a kedvezményezett körbe tartozott, és öt éven át az átlagnál 

kedvezőbb elbírálásban részesült. E kivételtől eltekintve (illetve ezt is 

figyelembe véve) jól látható, hogy a rendelkezésre álló források kistérségi 

allokációja során a területi kiegyenlítés és felzárkóztatás szempontjai 

érvényesültek, a hátrányos helyzetű kistérségek a megyében többlettámogatást 

kaptak. Ezt mutatja, hogy az egy főre jutó támogatásuk (80 ezer Ft/fő) több mint 

dupláját tette ki a megyei értéknek (39 ezer Ft/fő). A kistérségeknek a 

fejlettségükhöz igazodó differenciált támogatása következtében a fajlagos 

támogatást tekintve közel hatszoros különbség alakult ki a két szélsőértéket 

képviselő (legfejlettebb Hévízi és legfejletlenebb Letenyei) kistérségek között. 

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált időszakban, Zala megyében 

is érvényesült a hátrányos helyzetű kistérségek pozitív megkülönböztetése. Az 

érintett kistérségek az átlagosnál fajlagosan több támogatásban részesültek, ami 

jól mutatja a forrásoknak a megyei területfejlesztési koncepcióban 

meghatározott célkitűzésekkel összehangolt felhasználását. 

4.2.2.2. Uniós fejlesztési források 

Az Európai Unióba történő belépés után az első és második NFT időszakában 

jelentősen bővültek Magyarország fejlesztési lehetőségei. 

Az első nemzeti fejlesztési terv (NFT I.) időszaka (2004-2006) 

A 2004 és 2006 közötti időszakban az NFT I. öt operatív programjából 

lehetett támogatáshoz jutni. A környezetvédelmi és infrastruktúra operatív 

program (KIOP) a környezetvédelmet (vízminőség javítása, szennyvíztisztítás, 

hulladékgazdálkodás, megújuló energia, NATURA 2000, stb.) és a közlekedési 
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infrastruktúra fejlesztését támogatta. Az agrár- és vidékfejlesztési operatív 

program (AVOP) a versenyképesebb mezőgazdasági alapanyag-termelés 

megalapozásához, az élelmiszer-feldolgozás modernizálásához és a vidéki 

térségek fejlesztéséhez járult hozzá. A humánerőforrás-fejlesztési operatív 

program (HEFOP) az aktív munkaerő-piaci politikákat, a társadalmi kirekesztés 

elleni küzdelmet, az egész életen át tartó tanulást és a szociális, oktatási és 

egészségügyi infrastruktúra fejlesztését segítette elő. A gazdasági 

versenyképességi operatív programból (GVOP) a vállalkozások és az üzleti 

infrastruktúra korszerűsítéséhez, a kis- és középvállalkozásokhoz, a kutatás-

fejlesztéshez és az informatikai technológiák alkalmazásához lehetett támogatást 

kapni. Végül a regionális fejlesztési operatív program (ROP) a régiók 

kiegyensúlyozottabb területi fejlődéséhez járult hozzá, a turizmus, a térségi 

infrastruktúra és a humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése 

révén. 

A fenti célok megvalósításához országos szinten az uniós Strukturális 

Alapokból 508,9 Mrd Ft, a Kohéziós Alapból 283,7 Mrd Ft támogatási keret állt 

rendelkezésre, amit nemzeti és magánforrások egészítettek ki. Utóbbiakkal 

együtt ez összesen 1.365 milliárd forintot jelentett, amelynek mintegy ötödét 

(292,1 Mrd Ft) tette ki a nemzeti társfinanszírozás összege (23. táblázat).
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23. táblázat: Az első Nemzeti Fejlesztési Terv forrásai, 2004-2006 

Források GVOP HEFOP KIOP AVOP ROP Összesen 

milliárd Ft 

Strukturális Alapok (SA) 109,4 143,6 83,4 80,8 91,7 508,9 

Nemzeti társfinanszírozás 45,2 47,8 29,0 26,9 29,7 178,6 

Összesen 154,6 191,4 112,4 107,7 121,4 687,5 

Magánforrás 136,0 0 9,7 115,5 19,4 280,6 

SA+ magánforrás 290,6 191,4 122,1 223,2 140,8 968,1 

Kohéziós Alap (KA) 0 0 283,7 0 0 283,7 

Nemzeti társfinanszírozás 0 0 113,5 0 0 113,5 

KA+ nemzeti társfinanszírozás    0 0 397,2 0 0 397,2 

Mindösszesen 290,6 191,4 519,3 223,2 140,8 1 365,3 

Ebből: nemzeti társfinanszírozás 45,2 47,8 142,5 26,9 29,7 292,1 

Forrás: Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala, 2003 

alapján saját szerkesztés 

Az NFT I. időszakában a régiók nem rendelkeztek önálló operatív 

programmal és saját hatáskörű uniós forrásokkal, a rendelkezésre álló 

támogatási keretet az NFT I. operatív programjai tartalmazták. Ebben az 

időszakban a regionális fejlesztési tanácsoknak csak javaslattételi joguk volt, 

érdemben nem szólhattak bele sem a programok tartalmába, sem a források 

nagyságának alakulásába, ezért a regionális operatív programot (ROP) is 

minden régióra érvényes tartalommal alakították ki . A négy ágazati operatív 

programban pedig az ágazatok fejlesztési igényeit jelenítették meg. 

A támogatások (uniós forrás + nemzeti társfinanszírozás) odaítélése pályázati 

úton történt. A támogatások nagyságát és területi megoszlását elsősorban a 

pályázati aktivitás és a sikeres pályázatok száma, nem pedig a fejlettségi adatok 

befolyásolták. 
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1) A Nyugat-Dunántúl uniós támogatása 

A Nyugat-dunántúli régió uniós támogatott projektjeinek és megítélt 

támogatásainak alakulását a 24. táblázat mutatja. 

24. táblázat: Az első NFT támogatott projektjei és megítélt támogatásai a 

Nyugat-dunántúli régióban, 2004-2006 

Operatív  

program 

Nyugat 

Dunántúl 
Ország 

Megoszlás (%) Nyugat-

Dunántúl 

az országos 

adat %-

ában 

Országos 

régió átlag 
Nyugat- 

Dunántúl 
Ország 

Támogatott projektek száma, db 

GVOP 655 8 301 34,0 44,2 7,9 1 186 

HEFOP 274 3 307 14,2 17,6 8,3 472 

KIOP 15 123 0,8 0,6 12,2 18 

AVOP 940 6 517 48,8 34,7 14,4 931 

ROP 43 551 2,2 2,9 7,8 79 

Összesen 1 927 18 799 100,0 100,0 10,3 2 686 

Megítélt támogatások, millió Ft 

GVOP 11 902 146 708 20,1 21,3 8,1 20 958 

HEFOP 12 052 191 557 20,3 27,8 6,3 27 365 

KIOP 14 998 120 759 25,3 17,5 12,4 17 251 

AVOP 12 910 111 934 21,8 16,3 11,5 15 991 

ROP 7 442 117 680 12,5 17,1 6,3 16 812 

Összesen 59 304 688 638 100,0 100,0 8,6 98 377 

Egy főre jutó támogatás, ezer forint 

- 59 69 - - - - 

Forrás: NFÜ, EMIR (2011.01.17) adatai alapján saját szerkesztés 

A régióból a vizsgált időszakban a benyújtott 3.768 pályázat közül összesen 

1.927 projekt kapott támogatást, melynek összege megközelítette a 60 milliárd 

Ft-ot. Országos összehasonlításban ez a nyertes pályázatok 10,3%-át, a megítélt 

támogatási összeg 8,6%-át jelenti. A pályázatok felét az AVOP, egyharmadát a 

GVOP, 14%-át a HEFOP pályázatok nyerték, a többi két operatív program 

aránya mindössze 3,5%-ot tett ki. 

A nyertes pályázatok operatív programonkénti sorrendje eltér az országos 

régió sorrendtől: míg a Nyugat-Dunántúlon az agrár- és vidékfejlesztési 

pályázatok kaptak elsőbbséget, addig az ország többi régiójában a gazdasági 
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versenyképesség operatív programot részesítették előnyben. Ez a területi eltérés 

a régió aprófalvas jellegével magyarázható, ugyanis ezekben a térségekben az 

agrárium és a vidék szerepe az átlagosnál nagyobb. 

Az országosan második legfejlettebb Nyugat-Dunántúlon az egy főre jutó 

megítélt támogatás 59 ezer Ft volt, ami jóval kevesebb a 69 ezer Ft-os országos 

átlagnál. 

A régió nyertes pályázatainak országos részaránya a ROP (7,8%), a GVOP 

(7,9%) és a HEFOP (8,3%) esetében volt a legalacsonyabb, ami ugyanezen 

operatív programok megítélt támogatásaira is igaz. 

A régióban a ROP, a GVOP, a HEFOP országos régió átlagaitól (79; 1.186; 

472 db) tapasztalható a legnagyobb, mintegy 40-45% elmaradás. Valamennyi 

operatív program régióban megítélt összegei az országos régióátlagoknál 

alacsonyabbak. A HEFOP, valamint a ROP régióátlagaitól (27.365 millió Ft; 

16.812 millió Ft) való elmaradás pedig több mint 50%. 

Összefoglalva elmondható, hogy a Nyugat-Dunántúl a támogatott projektek 

számát (1.927 db) tekintve közel 30%-kal, a megítélt támogatások összegét 

tekintve (59,3 milliárd Ft) pedig 40%-kal maradt el az országos régióátlagtól. A 

régióban az agrár- és vidékfejlesztési támogatások kaptak elsőbbséget. A 

régióban az egy főre jutó támogatás 10 ezer Ft-tal kevesebb volt, mint országos 

szinten. Az NFT I. Nyugat-Dunántúlra megítélt forrásarányai egy mérsékelt 

kiegyenlítődési folyamatra utalnak. 

2) Zala megye uniós támogatása 

Zala megyének az NFT I. időszakára vonatkozó uniós támogatási adatait a 

25. táblázat mutatja. 
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25. táblázat: Az első NFT támogatott projektjei és megítélt támogatásai 

a Nyugat-Dunántúlon és megyéiben*, 2004-2006 

Operatív 

program 

Támogatott projektek 

száma (db) megoszlása (%) Országos 

megyeátlag 

(db) 
Gy-M-S Vas Zala Nyugat-D Nyugat-D Zala 

Támogatott projektek 

KIOP 12 3 0 15 0,8 0,0 6 

AVOP 254 279 407 940 48,8 54,3 326 

HEFOP 80 56 138 274 14,2 18,4 165 

GVOP 318 147 190 655 34,0 25,3 415 

Ágazati OP-k  664 485 735 1884 97,8 98,0 - 

ROP 12 16 15 43 2,2 2,0 28 

Összesen 676 501 750 1 927 100,0 100,0 940 

Megítélt támogatások 

 millió Ft megoszlása (%) millió Ft 

KIOP 11 197 3 801 0 14 998 25,3 0,0 6 038 

AVOP 4 159 3 921 4 830 12 910 21,8 33,2 5 597 

HEFOP 4 253 3 514 4 285 12 052 20,3 29,5 9 578 

GVOP 6 468 2 849 2 586 11 902 20,1 17,8 7 335 

Ágazati OP-k 26 077 14 085 11 701 51 862 87,5 80,5 - 

ROP 2 086 2 522 2 833 7 442 12,5 19,5 5 884 

Összesen 28 163 16 607 14 534 59 304 100,0 100,0 34 432 

Egy főre jutó támogatás ezer Ft/fő 

- 63 64 50 60 Országos átlag 69 

*Megkötött szerződések alapján 

Forrás: NFÜ, EMIR (2011.01.17.) adatai alapján saját szerkesztés 

A régióban a legtöbb támogatott projekt Zala megyéből származott (750 db), 

a megítélt támogatásokból mégis a legkisebb arányban részesült. Minden 

második pályázat sikeres volt, azonban a regionális szinten kedvezőnek ítélhető 

pályázatszám az országos megyeátlagnak (940) csupán 80%-át tette ki. Ráadásul 

a támogatások országos megyeátlaga (34 milliárd Ft) is több mint kétszerese 

volt a zalainak. Az említett adatok azonban operatív programonként jelentős 

mértékben szóródnak. 

A megyében a projektek 98%-a és a támogatások 80%-a ágazati 

programokhoz kapcsolódott. 

A nyertes projektek több mint fele (54%) és a támogatások egyharmada (4,8 

milliárd Ft) az AVOP-ból származott. A legnépszerűbb pályázatok a 
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mezőgazdasági beruházások támogatása, a falufejlesztés és a LEADER+ voltak. 

Az egy pályázatra jutó támogatási összeg 11,9 millió Ft-ot tett ki. 

A megyébe a HEFOP-ból a régió összes támogatásának 30%-a (4,3 milliárd 

Ft) került, amit a pályázatok 18%-ával nyertek el. A HEFOP forrásaira főleg az 

önkormányzatok nyújtottak be pályázatot az oktatási és a régiókból a képzési 

infrastruktúra fejlesztésére, az elmaradott kistérségekből pedig az egészségügyi 

létesítmények korszerűsítésére. Itt az egy pályázatra jutó támogatás 31 millió Ft 

volt. 

A megyei pályázók a GVOP-ból a régióba jutó összes támogatás 22%-át 

(2,6 milliárd Ft-ot) a pályázatok 29%-ával nyerték el. A GVOP támogatásait 

elsősorban a kis- és középvállalkozások vették igénybe, és műszaki-technikai 

beruházásokra, a termelő berendezések korszerűsítésére használták fel. Egy 

pályázatra átlagosan 13,6 millió Ft jutott. 

A támogatott projektek száma és aránya a megyében a ROP esetében volt a 

legalacsonyabb, ugyanakkor a megítélt támogatás az összes elnyert forrás 19%-

át jelentette. Ez abból adódik, hogy a ROP-ban azok a támogatási célok is 

megjelentek, amelyek egybeestek Zala megye fejlesztési elképzeléseivel és 

különösen az önkormányzatok számára voltak vonzóak (pl. térségi infrastruktúra 

és települési környezet, illetve humánerőforrás-fejlesztés). Az elmaradott 

kistérségekben jellemzően a ROP-pályázatok, projektek domináltak. Sokkal 

több önkormányzat szeretett volna ROP támogatást kapni, mint amennyi 

ténylegesen hozzájutott. 

A legnagyobb támogatáshoz a mezőgazdasági, az óvoda- és iskolafejlesztési, 

a foglalkoztatási és az átépítéssel járó korszerűsítési projektek jutottak. Az 

egyedi, 500 millió Ft-nál nagyobb támogatottságú megaprojekteket főleg az 

önkormányzatok, és más állami szervek nyerték el. Különösen jelentősek voltak 

a ROP és a HEFOP projektek (pl. Thury városrész rehabilitációja – Nagykanizsa 

önkormányzata: 799,3 millió Ft; TISZK szakképzési fejlesztési program - 
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Zalaegerszeg önkormányzata: 714,6 millió Ft; munkanélküliség megelőzése és 

kezelése Zala megyében - Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ: 

756 millió Ft). 

Zala megyében az NFT I. támogatások társadalmi, gazdasági eredménye, 

hogy 6.594 munkahelyet sikerült megtartani, illetőleg 1.324 új munkahely 

létesült (NFÜ, 2009). A munkanélküliségi ráta ennek ellenére az NFT I. 

időszakában is nőtt és meghaladta az országos növekedési ütemet. Továbbá, a 

településeken javultak az infrastrukturális feltételek, a vállalkozásoknál 

emelkedett a technikai-technológiai színvonal, és ez utóbbiak hatására javult a 

versenyképesség. 

3) A zalai kistérségek uniós támogatása 

Zala megye pályázati tevékenységének elemzésekor vizsgálni szükséges a 

kistérségeket is, ezért a következőkben ezzel a témával foglalkozom. A 

kistérségek pályázati eredményességét a 26. táblázat mutatja be. 

A megyében az NFT I. időszakában hat kistérség létezett, közülük kettő, a 

Letenyei és a Zalaszentgróti tartozott a hátrányos helyzetű kategóriába.  
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26. táblázat: Zala megyei kistérségek pályázatai az első Nemzeti 

Fejlesztési Tervben, 2004-2006 

Kistérség Lenti Letenyei 
Nagyka- 

nizsai 

Zala- 

egerszeg

i 

Zala- 

szentgróti 

Keszthelyi

-Hévízi 
Összesen 

Országos 

kistérségi 

átlag 

KIOP 

Beérk. (db) 0 0 0 1 0 1 2 2 

Támog. (db) 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tám. (mill. Ft) 0 0 0 0 0 0 0 694 

AVOP 

Beérk. (db) 96 25 54 313 50 28 566 63 

Támog. (db) 66 16 35 236 38 16 407 37 

Tám. (mill. Ft) 750 321 927 2 106 373 352 4 829 643 

HEFOP 

Beérk. (db) 14 16 69 103 12 35 249 43 

Támog. (db) 8 12 32 68 6 12 138 19 

Tám. (mill. Ft) 247 158 609 3037 124 110 4 285 1 101 

GVOP 

Beérk. (db) 31 20 113 238 18 128 548 122 

Támog. (db) 9 6 42 97 8 28 190 48 

Tám. (mill. Ft) 571 91 413 1 115 163 233 2 586 843 

ROP 

Beérk. (db) 4 7 11 8 8 12 50 12 

Támog. (db) 0 2 5 1 3 4 15 3 

Tám. (mill. Ft) 0 227 1 389 88 201 929 2 834 676 

Összesen 

Beérk. (db) 145 68 247 663 88 204 1 415 242 

Támog. (db) 83 36 114 402 55 60 750 108 

Tám. (mill. Ft) 1 568 797 3 338 6 346 861 1 624 14 534 3 958 

Beérkezett pályázatok megoszlása, %  
- 10,2 4,8 17,5 46,9 6,2 14,4 100,0 - 

A beérkezettből támogatott pályázat, % 
- 57,2 52,9 46,2 60,6 62,5 29,4 53,0 44,6 

Támogatások megoszlása kistérségenként, % 
- 10,8 5,5 23,0 43,6 5,9 11,2 100,0 - 

Forrás: NFÜ, EMIR (2011.01.17.) adatai alapján saját szerkesztés 

Megyei szinten a kistérségek 1.415 pályázatot nyújtottak be. A kérelmek 

döntő többsége (közel 80%-a) a nagyobb gazdasági potenciállal rendelkező 

kistérségekből (Zalaegerszegi, Nagykanizsai, Keszthely-Hévízi kistérségek) 

származott. A pályázatok több mint felét eredményesnek minősítették. A 

benyújtott és támogatott pályázatok aránya a Zalaszentgróti és a Zalaegerszegi 

kistérségben volt a legmagasabb, de viszonylag kedvezően alakult a többi 

kistérségben is. 

A legtöbb pályázatot az agrár- és vidékfejlesztéssel kapcsolatos témakörökre 

(AVOP) nyújtották be, s ezek 70%-a nyertes is lett. Nagyjából hasonló 

eredményességi arányt (55%) értek el a humánerőforrás-fejlesztést célzó 

pályázatok is (HEFOP), ugyanakkor a regionális operatív programra (ROP) és a 
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gazdasági versenyképesség növelésére (GVOP) benyújtott pályázatoknak csak 

30-35%-a lett eredményes. 

A megítélt támogatásokból szintén a nagyvárosi központtal rendelkező 

Zalaegerszegi (AVOP, GVOP, HEFOP) és Nagykanizsai (AVOP, ROP), az 

idegenforgalmilag frekventált Keszthely-Hévízi (ROP), valamint a Lenti 

(AVOP) kistérség részesült az országos átlagot meghaladó mértékben. 

Hasonló megállapításra juthatunk, ha a kistérségeket a lakónépességük 

alapján kategorizáljuk és a megítélt támogatásokat a lakónépesség 

függvényében vizsgáljuk meg (6. ábra). 

 

6. ábra: A megítélt támogatások megoszlása a kistérségek lakónépessége 

szerint Zala megyében (2004-2006), 2010 
Forrás: NFÜ, EMIR (2011.01.17); KSH, 2009 alapján saját szerkesztés  

A 6. ábrából megállapítható, hogy a legmagasabb lélekszámú Zalaegerszegi 

és Nagykanizsai kistérségbe áramlott a támogatások több mint kétharmada, 

ugyanakkor az alacsonyabb lélekszámú négy kistérség a támogatások valamivel 

kevesebb, mint egyharmadát kapta meg. 
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Ha a kistérségek támogatottságát a fejlettségük függvényében vizsgáljuk, 

megállapítható, hogy a fejlettség, a megítélt támogatás összege és egy főre jutó 

nagysága között nem mutatható ki közvetlen összefüggés. Az NFT I. pályázatok 

esetében csak részben valósult meg az elmaradottabb kistérségek kiemelt 

támogatása (27. táblázat). 

27. táblázat: Kistérségek fejlettsége, népessége és támogatása, 2004-2006 

Kistérség 

Komplex 

fejlettségi mutató 

(2004.01.01.-2007. 
06.28.) 

Támogatott 

pályázatok 
(db) 

Összes 

megítélt 

támogatás 
(m Ft) 

Egy főre jutó 

támogatás 
(ezer Ft/fő) 

Lenti 3,20 83 1 568 72 

Letenyei* 2,84 36 797 47 

Nagykanizsai 3,30 114 3 338 42 

Zalaegerszegi 3,40 402 6 346 59 

Zalaszentgróti* 2,68 55 861 49 

Keszthely-Hévízi 3,77 60 1 624 34 

Zala megye összesen 2,95 750 14 534 50 

*kedvezményezett kistérségek 

Forrás: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/index.jsp; KSH, 2009; NFÜ, EMIR (2011.01.17) 

Saját szerkesztés 

A kistérségek pályázati sikerességére jellemző, hogy  

 a nagyobb befolyással bíró központtal rendelkező kistérségek 

erőforrásszerző képessége is nagyobb, mint a nem központi településeké. 

Ezekben a kistérségekben több olyan szervezet van, amelyek 

informáltsága, szakértelme segíti a pályázatok sikerességét, 

 minél több pályázatot nyújtanak be valamelyik kistérségből, annál 

nagyobb a forrásszerzés esélye. A pályázati aktivitás tehát a 

„támogatásszerző képesség” fontos eleme. 

Összefoglalva megállapítható, hogy az NFT I. Zala megyében a megyei jogú 

városközponttal rendelkező kistérségeket hozta kedvezőbb helyzetbe, és nem 

segítette megfelelő mértékben a területi kiegyenlítődést, az elmaradott 

kistérségek (Letenyei, Zalaszentgróti) felzárkóztatását. Ehhez azonban az is 
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hozzájárult, hogy a beérkezett és nyertes pályázatok száma is a kedvezményezett 

kistérségekből volt a legalacsonyabb, így a gyenge pályázati aktivitás is 

negatívan befolyásolta a forráshoz jutásukat. 

A második nemzeti fejlesztési terv (ÚMFT) időszaka 

Magyarország 2007 és 2013 között az EU regionális politikája keretében 

22,4 milliárd euró fejlesztési forrásra jogosult, amelyet hazai társfinanszírozás és 

magántőke is kiegészít. Az ÚMFT-ben a hét régió operatív programjára 1.600 

milliárd, az ágazati operatív programokra pedig 5.300 milliárd Ft fejlesztési 

forrás áll rendelkezésre (28. táblázat). Rendkívül jelentős mértékű forrásról van 

szó. Ha időarányosan megtörténik a 7.000-8.00050 milliárd forint lehívása, akkor 

az éves kifizetés a GDP51 3-4 %-át is elérheti. 

                                                   
50 A pontos összeg csak becsülhető, mert a forint-euró árfolyamtól és a kedvezményezettek 

önerejének mértékétől függ. 
51 A KSH közlése alapján 25.419 milliárd forint volt 2007-ben. 
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28. táblázat: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak 

forrásai, (2007-2013)* 

Operatív programok 

Konver- 

gencia 

Verseny- 

képesség 
Összesen Megoszlás  

százaléka 
milliárd Ft 

Államreform (ÁROP)  28 12 40 0,6 

Dél-Alföld (DAOP) 207  207 3,0 

Dél-Dunántúl (DDOP) 195  195 2,8 

Észak-Alföld (ÉAOP) 269  269 3,9 

E-közigazgatás (EKOP) 79 20 99 1,5 

Észak-Magyarország (ÉMOP) 249  249 3,6 

Gazdaságfejlesztés (GOP) 690  690 10,0 

Közép-Dunántúl (KDOP) 140  140 2,0 

Környezet és energia (KEOP) 1 140  1 140 16,6 

Közép-Magyarország (KMOP)  419 419 6,1 

Közlekedés (KÖZOP) 1 703  1 703 24,8 

Nyugat-Dunántúl (NYDOP) 128  128 1,9 

Társadalmi megújulás (TÁMOP) 850 116 966 14,1 

Társadalmi infrastruktúra (TIOP) 538  538 7,8 

Végrehajtás (VOP) 87  87 1,3 

ÚMFT összesen 6 303 567 6 870 100,0 

* Az Európai Bizottság által 2007. május. 7-én jóváhagyott változat, 265 forint/euró árfolyamon 

számolva 
Forrás: ÚMFT 2007. május. 7; NFÜ/HVG 2007. május. 9. alapján a szerző számítása  

1) A Nyugat-dunántúli régió támogatása az ÚMFT-ből 

A korábbi időszakhoz (2004-2006) képest alapvető változást jelent, hogy 

míg az NFT I. egy regionális operatív programot tartalmazott, addig az ÚMFT-

ben már hét regionális program van, tehát mindegyik régió önálló operatív 

programmal rendelkezik. 

A régióra allokált források elosztásáról a regionális fejlesztési tanács 

gondoskodik, és működteti a regionális pályázati és támogatási rendszert. A 

régió természetesen nem csak a saját regionális operatív programjából juthat 

uniós forráshoz, hanem az ágazati operatív programok pályázatain keresztül is.  
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A továbbiakban operatív programonként vizsgálom meg a régió, Zala megye 

és a megyei kistérségek pályázati teljesítményét és az ÚMFT-ből megítélt 

támogatásokat a 2007 óta eltelt négy éves időszakra vonatkozóan (29. táblázat). 

A vizsgálatot később a NYDOP első akciótervének elemzésére is kiterjesztem. 

29. táblázat: Az ÚMFT támogatott projektjei és megítélt támogatásai a 

Nyugat-dunántúli régióban, 2007-2010 

Operatív  

program 

Nyugat- 

Dunántúl 
Ország 

Megoszlás (%) Nyugat-D. 

az országos 

adat %-

ában 

Régiók 

átlaga 
Nyugat- 

Dunántúl 
Ország 

Támogatott projektek száma, db 

ÁROP 24 386 0,8 2,0 6,2 55 

GOP 1 392 10 336 48,1 52,8 13,5 1 477 

KEOP 223 1 668 7,7 8,5 13,4 238 

KÖZOP 25 139 0,9 0,7 18,0 20 

NYDOP 693 693 23,9 3,5 100,0 99 

TÁMOP 433 4 668 15,0 23,8 9,3 667 

TIOP 104 1 698 3,6 8,7 6,1 243 

Összesen 2 894 19 588 100,0 100,0 14,8 2 799 

Megítélt támogatások, millió Ft 

ÁROP 434 15 665 0,1 0,5 2,8 2 238 

GOP 34 624 304 955 8,1 10,0 11,4 43 565 

KEOP 77 925 508 421 18,3 16,6 15,3 72 631 

KÖZOP 161 335 1 394 754 37,8 45,5 11,6 199 251 

NYDOP 81 032 81 032 19,0 2,6 100,0 11 576 

TÁMOP 21 612 393 651 5,1 12,9 5,5 56 236 

TIOP 49 398 365 619 11,6 11,9 13,5 52 231 

Összesen 426 360 3 064 097 100,0 100,0 13,9 437 728 

Egy főre jutó támogatás, ezer forint 

- 428 307 - - - - 

Forrás: NFÜ, EMIR (2011.01.17) adatai alapján saját szerkesztés 

Az ÚMFT keretében 2007-2010 között a Nyugat-dunántúli régió támogatott 

projektjeinek száma (2.894 db) közel azonos az országos régió-átlaggal (2.799 

db). Ehhez a pályázati teljesítményhez hasonló a megítélt támogatások 

összegének alakulása is (29. táblázat). A régió szintű elemzésbe itt bevonom a 

31. táblázat adatait is, mert a régió megyéi közötti eltéréseket e táblázat adatai 

segítségével lehet bemutatni. 



118 

A 31. táblázat adataiból látható, hogy a régió nyertes projektjeinek közel 

fele a fejlettnek számító Győr-Moson-Sopron megyéből származik. Ebben a 

megyében az ágazati programokat tekintve különösen magas a gazdasági 

versenyképesség (GOP) ágazati programhoz kapcsolódó projektek száma és a 

támogatás nagysága megközelíti a régió GOP támogatásának 60%-át. Ezekből 

az adatokból egyértelműen látszik, hogy a GOP projektjei a legfejlettebb Győr-

Moson-Sopron megyét részesítették előnyben, mert itt a legkedvezőbbek a 

feltételek a versenyképesség fokozására. (Itt van a legtöbb (pályázni képes) 

gazdálkodó szervezet, itt a legnagyobb a pályázati aktivitás, és a 

pályázatírásban, projekt előkészítésben is sikeresek.) 

A projektek és a támogatási érték elemzéséből az is kiderül, hogy a 

közlekedési infrastruktúra fejlesztését (KÖZOP) a régió minden megyéjében, de 

Zala megyében kifejezetten előtérbe helyezik. Itt a nagyfokú pályázati aktivitás 

arra utal, hogy a közlekedési hálózat fejlesztésében igen komoly elmaradás 

halmozódott fel, és minden megye igyekszik legalább azok egy részét pótolni.  

Az operatív programok közül a régióban a Nyugat-dunántúli regionális 

operatív program (NYDOP) áll a második helyen. A NYDOP az ÚMFT 

„Területfejlesztés” prioritásához kapcsolódik, és a régió fejlesztését 5 prioritás 

keretében támogatja: 1) regionális gazdaságfejlesztés, 2) turizmus, 3) 

városfejlesztés, 4) környezetvédelem és közlekedési infrastruktúra, 5) helyi és 

térségi közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése. 

A pályázatok 24%-a, megítélt források közel egyötöde ebből a programból 

származik. 
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A régió területfejlesztésében és annak finanszírozásában fontos szerepe van 

az akcióterveknek52. Az NYDOP első akcióterve53 két évre (2007-2008-ra) szól, 

és az említett ötből az első négy prioritás intézkedéseit részletezi pályázati kiírás 

mélységben. Az akcióterv prioritásai közötti forrásmegosztást az Európai 

Bizottság az NYDOP-vel együtt fogadta el. A forrásmegosztás szakpolitikai 

szempontok szerint történt. 

A továbbiakban az akcióterv négy prioritásához kapcsolódó főbb adatokat, a 

pályázatok számát és a támogatási igényt elemzem (30. táblázat). 

30. táblázat: A Nyugat-dunántúli Operatív Program első akciótervének 

néhány főbb mutatója, 2007-2009 

Prioritások 

2007-
2013 
keret 

2007-
2008 
kiírás 

Igényelt 
tám. 

Tám. 
igény a 
kiírási 

keret 
%-ában 

Kiírási 
keret a hét 

éves 

forráskeret 
%-ában 

Pályázatok 
(db) 

Átlagos 
tám. 

intenzitás 
(%) millió Ft Beérkezett 

Nyer-
tes 

% 

Gazdaság 21 811 3 783 4 161 110 17 40 22 55 50 

Turizmus 33 517 12 497 21 885 175 37 88 43 49 38 

Városfejlesztés 27 007 5 650 15 975 283 21 54 39 72 66 

Környezet és 
közlekedés  

28 465 11 917 15 509 130 42 96 47 49 92 

Összesen 110 800 33 847 57 530 170 30 278 151 54 55 

Forrás: NYDRFÜ, 2009 alapján saját szerkesztés 

Az akcióterv szerint az 1-4. prioritásra fordítható két és fél éves támogatási 

keret 57 milliárd Ft, ami az operatív program hétéves forrásának 30%-át jelenti. 

A támogatási kereten belül a gazdaságfejlesztési célú a legalacsonyabb, de 

mérsékelt arányt képvisel a városfejlesztésre fordítható keret nagysága is (17%). 

Ugyanakkor a turizmusra, valamint a környezetvédelmi és közlekedési 

infrastruktúra fejlesztésére nagyobb támogatás áll rendelkezésre. 

                                                   
52 Az akciótervek az operatív program prioritásaihoz tartozó intézkedéseket fordítják le 

„pályázati nyelvre”, vagyis a pályázati kiírásokhoz szükséges részletes információkat 

tartalmazzák (pl. támogatás célja, támogatható tevékenységek, kedvezményezettek, támogatási 

keret, támogatásintenzitás, támogatható projektek száma, a projektkiválasztás szempontjai). 
53 Az akciótervet az NYDRFT 2007. május 23-án, a kormány pedig 2007. július 25-én fogadta 

el. 
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A benyújtott pályázatok számát egyebek között a támogatási keret nagysága, 

a támogatási intenzitás mértéke és a helyi fejlesztési szükségletek befolyásolják. 

Ezzel függ össze, hogy a 30. táblázatban szereplő támogatási igény 70%-kal 

magasabb, mint a támogatási lehetőség. A beérkezett pályázatok közül 

nagyjából minden másodikat fogadták el és ítéltek meg számára támogatást. A 

legtöbb nyertes pályázó a turizmus fejlesztését tervezi. 

Mint említettem, az 1-4. prioritásokra beérkezett forrásigény jelentős 

mértékben (70%-kal) meghaladja az összesen rendelkezésre álló keret 

nagyságát. Prioritásonként persze differenciált a helyzet (pl. a 

gazdaságfejlesztésnél 110%, a városfejlesztésnél 283% ez az arány). A 

városfejlesztési és a környezetvédelmi pályázatoknál bizonyos komponensek 

(pl. városközpontok megújítása, csapadékvíz-elvezetés) esetében több mint 

kétszeres volt a túligénylés, ami arra vezethető vissza, hogy az ilyen 

fejlesztésekre bármelyik önkormányzat pályázhatott. 

A 2007-et követő évek tapasztalata alapján a forrásigényekhez igazodva a 

fejlesztési programok prioritásai között jobban lehetővé kellene tenni az 

átjárhatóságot (15. melléklet). 

Az 1-4. prioritás átlagos támogatási intenzitása a régióban 55%, ami azt 

jelenti, hogy minden egy forint támogatás további egy forint tíz fillér 

magántőkét vonz (tud megmozgatni). A támogatási intenzitás természetesen 

prioritásonként eltérő, a legmagasabb a környezetvédelmi és közlekedési 

beruházásoknál, a legalacsonyabb pedig a turizmussal kapcsolatos 

fejlesztéseknél. A környezetvédelmi beruházások magas támogatási intenzitása 

azzal függ össze, hogy az állami tulajdonú közfeladatot ellátó pályázók 100%-os 

támogatásra jogosultak. 
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2) Zala megye támogatása az ÚMFT-ben 

Zala megye 2007-2013-ra szóló területfejlesztési prioritásai – a régióval 

összhangban – a felzárkózást, gazdaságfejlesztést, szolgáltatásbővítést 

(beleértve a turizmust), infrastruktúrafejlesztést és a régiókkal (térségekkel) való 

kapcsolatépítést tartalmazzák. 

Az ÚMFT-ből a 2007 óta eltelt négy év54 alatt Zala megye közel 30%-ban 

(831 db) részesedett a régió nyertes ágazati és regionális projektjeiből, és 28%-

ban a megítélt támogatásokból. A projektek száma az országos megyeátlagtól 

(979 db) 15%-kal marad el, a megítélt támogatás összege (119.868 millió Ft) 

pedig az országos megyeátlagnak 78%-át teszi ki. Az elmaradást árnyalja, hogy 

az egy főre jutó megítélt támogatás közel ugyanannyi, mint a Nyugat-dunántúli 

régió átlaga (31. táblázat). 

                                                   
54 2007. január 1-től 2011. január 17-ig. 
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31. táblázat: Az ÚMFT támogatott projektjei és megítélt támogatásai a 

Nyugat-dunántúli régióban*, 2007-2010 

Operatív 

program 

Támogatott projektek 

száma (db) megoszlása (%) Országos 

megye 

átlag 
Gy-M-S. 

m. 
Vas m. Zala. m. Ny-Du. Ny-Du. Zala 

ÁROP 8 5 11 24 0,8 1,3 19 

GOP 783 284 325 1392 48,1 39,1 517 

KEOP 107 54 62 223 7,7 7,5 83 

KÖZOP 7 8 10 25 0,9 1,2 7 

NYDOP 258 198 237 693 23,9 28,5 35 

TÁMOP 168 104 161 433 15,0 19,4 233 

TIOP 41 38 25 104 3,6 3,0 85 

Összesen 1 372 691 831 2 894 100,0 100,0 979 

A megyék részesedése a régió pályázataiból, % 

- 47,4 23,9 28,7 100,0 - - - 

Megítélt támogatások 

millió Ft megoszlása (%) millió Ft 

ÁROP 154 84 196 434 0,1 0,1 783 

GOP 19 930 7 799 6 896 34 624 8,1 8,1 15 248 

KEOP 54 241 3 935 19 749 77 925 18,3 18,3 25 421 

KÖZOP 79 470 26 650 55 214 161 335 37,8 37,8 69 738 

NYDOP 31 531 26 803 22 698 81 032 19,0 19,0 4 052 

TÁMOP 12 581 3 916 5 115 21 612 5,1 5,1 19 682 

TIOP 32 200 7 197 10 000 49 398 11,6 11,6 18 281 

Összesen 230 107 76 384 119 868 426 360 100,0 100,0 153 205 

A megyék részesedése a régió támogatásából, % 

- 54,0 17,9 28,1 100,0 - - - 

Egy lakosra jutó támogatás ezer Ft  

- 514 295 415 428 - - 307 

* Megkötött szerződések alapján 

Forrás: NFÜ, EMÍR (2011.01.17.) adatai alapján saját szerkesztés 

Mint az előzőekben már említettem, a Nyugat-dunántúli régióban Győr-

Moson-Sopron megye szerepe szinte minden fontosabb gazdasági és társadalmi 

mutató tekintetében meghatározó, ennél fogva a megye adatai nagymértékben 

befolyásolják a régiós átlagszámok alakulását. A régiós átlaghoz való 

viszonyítással a legtöbb esetben ugyanarra az eredményre jutunk, mintha Győr-

Moson-Sopron megyéhez viszonyítottunk volna. 

Zala megyében az ágazati operatív programokból a gazdaságfejlesztésre 

(GOP) benyújtott pályázatok képviselték a legnagyobb arányt, ugyanakkor az 

átlagosnál magasabb pályázati aktivitás ellenére a nyertes pályázók nem jutottak 
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relatíve több támogatáshoz. Az elnyert támogatás összege ugyanis e program 

esetében volt a legalacsonyabb. (Egy pályázatra 21 millió Ft támogatás jutott, 

szemben a régió 25 millió Ft-os és a megyék 29 millió Ft-os országos átlagával.) 

Az összes pályázat 20%-a a társadalmi megújulás operatív programra 

(TÁMOP) jutott, ám ezzel a támogatásoknak mindössze 4%-át sikerült 

megszerezni (az egy pályázatra jutó támogatás viszont itt már 32 millió volt). A 

legtöbb támogatást a közlekedésfejlesztési pályázatok (KÖZOP) nyerték el, ahol 

egy pályázat átlagos támogatása 5.521 millió Ft volt, ami elmaradt a régiós és az 

országos átlagtól. Az oktatási és egészségügyi infrastruktúra fejlesztését 

szolgáló program (TIOP) pályázatainak száma és a támogatási összege (400 

millió Ft/pályázat) szintén elmaradást mutat a régiós átlagtól. 

A régió és Zala megye szempontjából különösen fontos a Nyugat-dunántúli 

operatív program (NYDOP), mert a régió koncepciójának és középtávú 

programjának prioritásaira épül. Az operatív program pályázatai az akciótervek 

alapján kerülnek kiírásra. Az NYDOP első akcióterve (2007-2008) szerint a 

regionális fejlesztési tanács regionális gazdaságfejlesztésre, turizmusfejlesztésre, 

városfejlesztésre, valamint környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 

fejlesztésére írt ki és fogadott el pályázatokat és ítélt meg támogatásokat 

(NYDRFÜ, 2009). 

A regionális fejlesztési ügynökség adatai szerint a Zala megyei pályázók a 

turizmust, valamint a környezetvédelmi és közlekedési fejlesztéseket 

részesítették előnyben, s ezek a területek nyerték el a támogatások 64%-át. A 

támogatási arányok a régió szintjén is hasonlóak, így meglepő, hogy a regionális 

gazdaságfejlesztésre viszonylag kevés szervezet pályázott és nyert támogatást 

(14%). Megjegyzendő, hogy e gazdaságfejlesztési területen különösen Zala 

megye pályázati aktivitása volt gyenge, hiszen a fejlettebb (nagyvárosi) 

kistérségeiből is csupán 4-5 projektet, míg Győr-Moson-Sopron megye egy-egy 

fejlettebb térségéből 6-10 projektet is benyújtottak a pályázók. Ez az eltérés is 
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tükrözi a régión belül a gazdasági fejlettségben fennálló különbségeket (16. 

melléklet). 

A regionális operatív program valamennyi támogatásából a régió megyéi 

közül Zala megye részesedése volt legalacsonyabb, ugyanúgy, mint azt már az 

ágazati operatív programok esetében láttuk. 

Összességében elmondható, hogy az ágazati és a regionális operatív 

programokból elnyert pályázatok segítették ugyan a megyei területfejlesztési 

célok (prioritások) érvényesülését, azonban mind a pályázatok számát, mind az 

elnyert támogatások volumenét tekintve elmaradtak a Nyugat-dunántúli régió és 

a megyék országos átlagától. A pályázati rendszer a vizsgált időszakban nem 

segítette a régión belüli kiegyenlítést. A megye elmaradása talán azzal 

magyarázható, hogy a megyében a kis-és középvállalatok vannak túlsúlyban, és 

számukra nem volt eléggé vonzó a támogatási intenzitás mértéke és a 

megítélhető támogatás nagysága.55 (Jól mutatják ezt a gazdaságfejlesztésre 

vonatkozó pályázati és támogatási adatok.) Az önkormányzati szférában pedig a 

megye aprófalvas jellege miatt a kisméretű önkormányzatok vannak túlsúlyban, 

amelyek még a pályázatokhoz szükséges önrészt (önerőt) is nehezen tudják 

előteremteni. 

3) A kistérségek támogatása az ÚMFT-ben 

A kistérségek pályázati teljesítményét az ÚMFT időszakából eltelt négy 

esztendőre vonatkozóan a 32. táblázat foglalja össze. 

                                                   
55 2008-ban például a GOP „mikro, - kis- és középvállalatok technológiai fejlesztése” c. 

konstrukció esetén a támogatási intenzitás 30%, a támogatás maximuma pedig 20 millió Ft volt. 

2009-ben a támogatási intenzitást 50%-ra, a támogatási maximumot pedig 50 millió Ft-ra 

emelték. Ennek hatására a támogatott pályázatok száma megduplázódott, az elnyert támogatás 

összege pedig – a felerősödő gazdasági válság ellenére is – ötszörösére emelkedett (NFÜ, EMÍR 

[2010.12.06.] adatai alapján). 



125 

32. táblázat: Zala megye kistérségeinek támogatott projektjei és megítélt  

támogatásai az ÚMFT-ben, 2007-2010 

Kistérségek 

komplex mutatóval 
ÁROP GOP KEOP KÖZOP NYDOP TÁMOP TIOP Összes 

Megoszlás 

(%) 

Zeg-i 

3,51 

Projekt 
(db) 

3 130 13 3 49 64 11 273 32,9 

Támog. 
(mill. Ft) 

50 2 356 862 21 831 5 083 2 527 5 721 38 430 32,0 

Keszt-
helyi 
3,81 

Projekt 
(db) 

1 42 14 2 33 19 3 114 13,7 

Támog. 
(mill. Ft) 

17 363 8 317 9 477 2 963 415 90 21 642 18,1 

Hévízi 
4,04 

Projekt 

(db) 

2 9 7 1 14 8 0 41 4,9 

Támog. 
(mill. Ft) 

23 132 601 10 505 1 233 194 0 12 688 10,6 

Lenti 
3,06 

Projekt 
(db) 

1 8 3 1 23 9 3 48 5,8 

Támog. 
(mill. Ft) 

17 637 11 7 132 2 053 205 79 10 134 8,5 

Nagy- 
kanizsai 
3,19 

Projekt 
(db) 

2 97 13 3 51 27 7 200 24,1 

Támog. 

(mill. Ft) 

51 1 779 9 696 6 268 4 695 830 4 099 27 418 22,9 

Letenyei 
2,56* 

Projekt 
(db) 

0 7 4 0 17 6 0 34 4,1 

Támog. 
(mill. Ft) 

0 202 164 0 656 164 0 1 186 1,0 

Z.gróti 
2,80* 

Projekt 
(db) 

1 14 5 0 19 17 1 57 6,9 

Támog. 
(mill. Ft) 

20 1 202 53 0 2 500 544 11 4 330 3,6 

Pacsai 
2,59* 

Projekt 
(db) 

0 12 1 0 6 3 0 22 2,6 

Támog. 
(mill. Ft) 

0 160 7 0 214 64 0 445 0,4 

Z.karosi 
2,63* 

Projekt 

(db) 

1 6 2 0 25 8 0 42 5,0 

Támog. 
(mill. Ft) 

18 65 37 0 3 303 172 0 3 595 3,0 

Zala megye 

Projekt 
(db) 

11 325 62 10 237 161 25 831 100,0 

Támog. 
(mill. Ft) 

196 6 896 19 748 55 213 22 700 5 115 10 000 119 868 100,0 

Támogatott projektek aránya, % 

Zala megye 1 39 8 1 29 19 3 100 - 

Zala megyei kistérségi átlag 
Projekt (db) 1 36 7 1 26 18 3 92 - 

Támogatás (millió Ft) 22 766 2 194 6 135 2 522 568 1 111 13 319 - 

Zala megyei elmaradott kistérségek átlaga 
Projekt (db) 1 10 3 0 17 9 .. 39 - 

Támogatás (millió Ft) 10 407 65 0 1 668 236 3 2 389 - 

Országos kistérségi átlag 

Projekt (db) 2 59 10 1 4 27 10 113 - 

Támogatás (millió Ft) 90 1 753 2 922 8 016 466 2 262 2 101 17 610 - 

* Hátrányos helyzetű kistérségek 

Forrás: NFÜ, EMIR (2011.01.17.) adatai alapján saját szerkesztés 
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A kistérségek közül 2007 óta négy kistérség (a Letenyei, a Zalaszentgróti, a 

Pacsai és a Zalakarosi) tartozik az elmaradott kategóriába. 

A kistérségek támogatott projektjeinek száma 2007-2010 között 831 volt, 

amiből a legjelentősebb részarányt a Zalaegerszegi (33%) és a Nagykanizsai 

kistérség (24%) érte el, és ezekben a kistérségekben volt a legmagasabb a 

megítélt támogatás aránya (32%; 23%) is. Az említett adatok a jelentősebb 

gazdasági potenciállal rendelkező megyei jogú városok kistérségeinek relatíve 

magas forrásszerző képességét bizonyítják. 

A nyertes ágazati projektek száma egyedül a Zalaegerszegi kistérségben 

haladja meg az országos kistérségi átlagot, s az – államreform (ÁROP), valamint 

a környezet- és energiafejlesztési operatív program (KEOP) kivételével – a 

megítélt támogatások volumene is itt magasabb az országosnál. A Nagykanizsai 

kistérség mind a két mutató tekintetében a második helyen áll, és utána 

következnek az idegenforgalmi szempontból frekventált kistérségek (Keszthelyi, 

Hévízi). Nagy forrásigényű közlekedésfejlesztési projektekre (KÖZOP) 

csaknem kizárólag az említett négy relatíve fejlett kistérségből nyújtottak be és 

nyertek pályázatot. 

A négy hátrányos helyzetű kistérség nyertes projektekből való részesedése 

megyei szinten a legalacsonyabb értéket mutatja (3-7%), a megítélt támogatások 

volumene pedig még ennél is kevesebb (1-4%). 

A nagy forrásigényű közlekedési projekteket leszámítva a zalai kistérségek 

többsége a legnagyobb mértékben a Nyugat-dunántúli operatív programból 

(NYDOP) nyert pályázatot és támogatást. 

Összességében megállapítható, hogy Zala megyében a hátrányos helyzetű 

kistérségek javára az első NFT-hez hasonlóan, eddig még az ÚMFT-ben sem 

volt tapasztalható pozitív diszkrimináció. E kistérségek közül egyedül a 

Zalakarosi „forrásszerző képessége” emelkedik ki, ami a kistérségi központ 

Zalakaros dinamikus fejlődésének köszönhető. 
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4.3. A településfejlesztés főbb jellemzői Zala megyében  

A településfejlesztés jellemzői elemzésének keretében a tervezéssel és a 

finanszírozással foglalkozom. 

4.3.1. A településfejlesztés tervezése 

A településfejlesztési terveket Zala megye különböző jogállású és 

méretnagyságú településeire, a megyeszékhelyre (Zalaegerszeg), Zalakaros 

kisvárosra és egy hátrányos helyzetű, önhibáján kívül forráshiányos községre 

(Csesztreg) vonatkozóan vizsgálom. Azt elemzem, hogy az adott település a 

fejlesztési céljait milyen tervekben rögzítette, hogyan hangolta össze ezeket a 

megyei és a regionális fejlesztési célokkal, miként történt a társadalmasítás, 

érvényesültek-e a helyi adottságok és kielégítést nyertek-e a helyi igények. 

Zalaegerszeg településfejlesztési tervei 

Zalaegerszegen településfejlesztési tervezésről 1999-től kezdődően 

beszélhetünk. Az 1999-es évet követően két gazdasági program is készült, 

korábban viszont csak néhány oldalas gazdasági terv létezett, amely a 

folyamatban lévő projekteket és a rövid távú célokat tartalmazta (12. melléklet). 

1) Zalaegerszeg gazdasági programjai 

A város első gazdasági programja az 1999-2002-es időszakra készült56, és 

egy választási ciklusra szólt. Az volt a rendeltetése, hogy rögzítse a városi 

közszolgáltatások színvonalas ellátásával (bővítésével) és a helyi gazdaság 

fejlesztésével kapcsolatos főbb célokat, így a munkahelyteremtő befektetések 

városba vonzását, a felsőoktatás, az idegenforgalom és az infrastruktúra 

fejlesztését, valamint az idegenforgalmi fejlesztésekhez szükséges 

                                                   
56 Elfogadva: 161/1999. (05.27.) Közgyűlési Határozattal 
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magántulajdonú telkek megszerzését. A gazdasági program a célok mellett 

természetesen részletezte a város fejlődése szempontjából kiemelt jelentőségű 

projekteket (az M9-es autópálya építés szorgalmazása, kis- és középvállalkozói 

ipari parkok és logisztikai fejlesztések, termálfürdő és aquapark, felsőoktatási 

infrastruktúra fejlesztése, stb.), és a kisebb horderejű projekt elképzeléseket is. 

Az első gazdasági program a város és a térsége gazdasági növekedésének 

elősegítését, infrastrukturális ellátásának javítását és a város regionális 

szerepkörének erősítését célozta meg (ZKGP57, 1999). Alapvetően a város 

„pozícionálását” szolgálta, ennek érdekében a nemzetközi és hazai 

munkamegosztásba való bekapcsolódását és egy új városi szolgáltató „iparág”, a 

turizmus alapjainak lerakását (termálfürdő, aquapark) irányozta elő. (12. 

melléklet). 

A második gazdasági program58 2003-2006-ra szólt, amely stratégiai és 

operatív programrészekből állt. A stratégiai rész általános célokat tartalmazott 

(életminőség javítása, jövedelmek növelése, helyi gazdaság jövedelemtermelő 

képességének javítása, a foglalkoztatás és a humánerőforrás fejlesztése, 

környezetminőség javítása), az operatív rész pedig a tervezett projekteket írta le. 

A stratégiai célokhoz három prioritás és több intézkedés tartozott, amelyek 

kapcsolatrendszerét a 7. ábrán mutatom be. 

                                                   
57 ZKGP: Zalaegerszeg Középtávú Gazdasági Programja 
58 Elfogadva: 69/2003. (04.03.) Közgyűlési Határozattal  
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7. ábra: A célok, prioritások, intézkedések kapcsolata Zalaegerszeg 2003-

2006. évi gazdasági programjában 
Forrás: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Középtávú Gazdasági Programja, 2003-2006 

A második gazdasági program az előzőnél kidolgozottabb és projektekkel 

jobban megalapozott volt. Az jellemezte, hogy 

 számolt az első NFT prioritásaival59 és forrásaival és olyan projekteket 

határozott meg, amelyek többségével pályázni lehet uniós forrásokra , 

 a projekteket az önkormányzat szakosztályainak javaslatai és a 

polgármesteri program alapján határozták meg, 

 az előreláthatóan szűkös erőforrások miatt a tervezett projekteket 

rangsorolták, és közülük csak a különösen fontos elemeket (vállalkozói 

övezetek; turizmus; közmű- és közlekedési rendszerek fejlesztése) 

emelték ki, 

 a programcélok és a projektek meghatározásánál figyelembe vették a 

város ágazatfejlesztési terveit (pl. foglalkoztatáspolitikai koncepció 

(2001-2005); sportkoncepció (2002-2005); oktatás-nevelési 

intézményhálózat felújítási és beruházási koncepciója (2003-2009); 

„szociális térkép” mint állapot felmérés). 

                                                   
59 A stratégiai célok csupán egyetlen eleme – a helyi adókedvezményt jelentő foglalkoztatást 

elősegítő intézkedés – nem illeszkedett az NFT (1) célrendszerébe (Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Középtávú Gazdasági Programja, 2003-2006). 

Általános cél 

Speciális célok 

Prioritások 

Intézkedések 

A gazdasági jövedelem- 

termelő képessége javítása 
Foglalkoztatás- és 

humánerőforrás-fejlesztés 
Környezeti feltételek 

javítása 

A gazdasági 
versenyképesség javítása 

Foglalkoztatás- és 
humánerőforrás-fejlesztés 

Környezeti és jóléti 
feltételek javítása 

Az életminőség javítása 
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Zalaegerszeg két gazdasági programja – a fejlesztési célokat tekintve – 

egymásra épül. A második program „továbbviszi” az első aktuális céljait és 

tartalmazza a folyamatban lévő vagy elmaradt projektjeit (12. melléklet). 

Mindkét programról elmondható, hogy a céljaik többsége illeszkedik Zala 

megye 1996-2010-re szóló területfejlesztési koncepciójához, annak 

célterületeihez és célzottan kapcsolódik NFT I-hez (10. melléklet). 

2) Zalaegerszeg településfejlesztési koncepciója 

Az 1990. évi rendszerváltást követően Zalaegerszeg 2007-ben dolgoztatta ki 

a város 2007-202060-ra szóló településfejlesztési koncepcióját.61 

A hosszú távú koncepció jövőképében fenntarthatósági, versenyképességi és 

élhetőségi elvárások fogalmazódnak meg. 

A koncepció kilenc stratégiai célt határoz meg, amelyek a környezeti 

értékek, az emberi erőforrások, a gazdaság, az idegenforgalom, a műszaki 

infrastruktúra, a vidékfejlesztés, a településrendszer, a kistérségi társulások, és 

az eszköz- és intézményrendszer fejlesztésére vonatkoznak. 

A stratégia részeként megfogalmazott átfogó célok a partneri együttműködés 

erősítését irányozzák elő a helyi politika, a verseny- és civil szféra között, 

továbbá az agglomerációval, a kistérség településeivel, a megye és a régió  

városaival. 

A stratégiai és átfogó célok megvalósítását hat prioritás segíti, amelyek a 

versenyképesség, a térszerkezet, az erőforrások, a városhoz való sokoldalú 

kötődés, az élhetőség és a térségi partnerkapcsolatok fejlesztésére vonatkoznak. 

A prioritásokat úgy határozták meg, hogy azokból kiderül: a kapcsolódó 

programok és intézkedések kinek a tevékenységét érintik (önkormányzat, a 

                                                   
60 Elfogadva: 180/2007. (07.05.) közgyűlési határozattal. 
61 A településfejlesztési koncepció kidolgozását már az 1997. évi építési törvény kötelezővé 

tette, bár annak hiányát nem szankcionálta. A 2006. évi L. törvény viszont már a 

településfejlesztés és rendezés integrációját is előírta, és a településfejlesztési koncepció 

kidolgozását, államigazgatási egyeztetését, önkormányzati jóváhagyását a településrendezési 

tervek kidolgozásának, feltételévé tette. 
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gazdasági szféra, civil szféra), azaz a programok megvalósítása kinek a 

kompetenciájába tartozik (33. táblázat). 

33. táblázat: Zalaegerszeg Településfejlesztési Koncepciójának 

prioritásai megvalósítási kompetenciák szerint, 2007-2020 

Kompetenciák 

Önkormányzati Önkormányzati és/vagy partneri 

I. Térszerkezet és struktúra-fejlesztés IV. 
Élhetőségi fejlesztések (civil 

szféra) 

II. 
Társadalmi, gazdasági erőforrás 

fejlesztés 
V. 

Térségi partnerkapcsolatok 

kialakítása 

III. 

Környezeti-természeti, társadalmi-

gazdasági, térségi/táji/települési 

kötődésfejlesztés 

VI. 
Versenyképességi fejlesztések 

(versenyszféra) 

Forrás: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepció, 2007 

Saját szerkesztés 

A hosszú távú koncepció pozitívuma, hogy 

 korrekt helyzetfeltáráson és értékelésen alapul, amelyek a társadalomra, a 

gazdaságra, az értékvédelemre, a környezetvédelemre, a közlekedésre és 

a hírközlésre vonatkoznak, 

 készítői és a város vezetése felismerték, hogy a társadalmi, gazdasági 

fejlődés csak a civil- és versenyszférával, valamint a város 

vonzáskörzetével együttműködve valósulhat meg (ZMJV. TK.62 2007) 

(12. melléklet), ezért a koncepció készítésébe bevonták a gazdasági és 

civil szféra szereplőit, a megyei, városi, agglomerációs és kistérségi 

partnereket, 

 a koncepció fejlesztési céljai között megjelenik a térségi szemlélet, ami 

mind a Zalaegerszegi kistérségre, mind a régió (nagy)városaira 

vonatkozik, 

 a koncepció prioritásaihoz tartozó intézkedések esetenként konkrét 

településrészekre is lebontásra kerültek (pl. belvárosi rehabilitációs 

program, közlekedéshálózati, turisztikai, arculati fejlesztések). Az 

                                                   
62 ZMJV. TK: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepció, 2007-2020 
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intézkedéseknek ez a részletezése megkönnyíti a koncepcióban foglalt 

céloknak a városi településrendezési tervben való érvényesítését, így nem 

a településrendezéshez igazodnak utólag a fejlesztési célok, 

 a koncepció katalizátor szerepet töltött be a kistérségi és települési, 

valamint a szakterületi és ágazati tervek közötti kapcsolatok 

kialakításában és a célok harmonizálásában (ZMJV. TK, 2007), 

 a koncepció előremutató módon fogalmazta meg, hogy a városnak az 

európai szintű versenyben maradáshoz a városi élhetőség és a 

versenyképesség egyensúlyát, valamint a fenntarthatóságot hosszú távra 

kell biztosítani, 

 a koncepció végül érvényesíti a „rugalmasság” elvét, ami lehetőséget ad 

a fő fejlesztési irányokat nem érintő későbbi változtatásokra, a stratégiai 

célok és a prioritások viszonylag tág keretei között. 

A város hosszú távú koncepciója illeszkedik a megye és a régió 

területfejlesztési koncepciójához (2. melléklet). 

Zalaegerszeg településfejlesztési koncepciójának „társadalmasítása” az 

önkormányzat által létrehozott négy társadalmi munkacsoport 

(gazdaságfejlesztési, egészséges társadalom, megújuló társadalom, 

városfejlesztési) keretében történt. E munkacsoportokba szakértőket és 

politikusokat is bevontak. Minden munkacsoport meghatározott tematika szerint 

dolgozott, és a társadalmi, gazdasági élet szinte valamennyi szegmensét 

megvitatták. 

A koncepció megvitatására lakossági fórumot nem szerveztek, hanem az 

önkormányzati képviselők a saját választókörzetükben adtak lehetőséget a 

lakosság véleménynyilvánítására, amit aztán a közgyűlésen képviseltek. 

Megítélésem szerint ez a típusú képviselői közvetítés nem helyettesítheti a 

lakossági vélemények közvetlen megismerését. A koncepció 

„társadalmasításának” része volt az is, hogy az önkormányzat partneri 
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együttműködésre kérte fel a városfejlesztésben érintett szereplőket (pl. 

vállalkozók, turisztikai, gazdasági szereplők, befektetők, MOL Nyrt., E-ON 

Kft., MÁVTI, Zalavíz Zrt., civil szféra, a fejlesztésben érintett szomszédos 

önkormányzatok), ami bővítette az érdemi véleménynyilvánítás és javaslattétel 

lehetőségét. 

3) Zalaegerszeg településfejlesztési operatív programja (2007-2013)63 

Az operatív program – melynek része a kistérség területfejlesztési stratégiája 

is – a „Partnerség 2007-2013” elnevezésű programrendszer keretében készült. 

A programrendszerben a régió, az öt nagyváros (Zalaegerszeg, Győr, 

Nagykanizsa, Szombathely, Sopron) és a nagyvárosi kistérségek terület- és/vagy 

településfejlesztési koncepcióit és/vagy programjait egyidejűleg, azonos 

szempontok, metodika és adatbázis figyelembevételével, ugyanaz a tervezői 

kollektíva, az Ökoszféra Projekt Kft. dolgozta ki. A teljesen újszerű – az 

országban az első ilyen jellegű – programozási rendszer kialakítását és 

alkalmazását a régió kezdeményezte, amihez Zalaegerszeg is csatlakozott. 

Az operatív tervezés időszakában világossá vált az is, hogy Zalaegerszeg és 

térsége középtávú fejlődésének olyan külső korlátai vannak (pl. észak-déli 

közlekedési tengely hiánya), amiket csak a város hatáskörén túlmutató 

döntésekkel, forrásbevonással, együttműködésekkel lehet feloldani (12. 

melléklet). A külső korlátok ellenére a város fejlődését szolgáló célokat a 

tervezés során figyelembe vették, és elkezdődött a lobbi-tevékenység a fejlődési 

korlátok „lebontása” érdekében. 

Zalaegerszeg és térségének jövőképe megjelenít egy egészséges, a 

környezetével harmóniában élő, dinamikus gazdasággal, megújulásra kész 

szellemiséggel, élő kultúrával bíró térséget, ahol az életminőség magas szintű. E 

                                                   
63 A program teljes címe: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja (2007-2013) és 

Zalaegerszeg Kistérség Területfejlesztési Stratégiája (2007-2020) 
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jövőkép megfelelő iránymutatást ad a stratégiai célok és prioritások 

kialakításához. Az operatív program stratégiája a jövőkép mellett átfogó és 

specifikus célokból áll. Ezek a közös célok a várost és kistérségét együttesen 

tudják dinamizálni. 

A program átfogó célja szerint a fő kitörési pontokat a kulturális, természeti 

adottságokra épülő komplex turisztikai kínálat, továbbá az oktatás, képzés 

fejlesztése, és a megújuló energiaforrások jelentik. Az átfogó cél eléréséhez két 

specifikus cél tartozik: az életminőség emelésével történő településfejlesztés, 

valamint a megújulás szellemi, energetikai, gazdasági és infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése. 

E célokhoz tartozó öt prioritás a következő: megújuló településszerkezet és 

közszolgáltatások; környezetminőség, egészségvédelem; megújuló ember, 

megújuló közösség és kultúra; megújuló gazdasági környezet, új energiák; 

megújuló térségi arculat és európai kapcsolatok. A prioritások intézkedésekkel 

és az intézkedésekhez kapcsolt projektjavaslatokkal teszik „kézzelfoghatóvá” a 

célokat. 

A prioritások illeszkednek Zala megye területfejlesztési koncepciójához és 

területfejlesztési programjának középtávú programfázisához, a régió fő 

fejlesztési irányaihoz, valamint besorolhatók az ÚMFT operatív programjaiba 

(34. táblázat). 
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34. táblázat: A zalaegerszegi operatív program (2007-2013) és a kistérségi 

területfejlesztési stratégia (2007-2020) prioritásainak kapcsolódása más 

tervekhez 

Átfogó cél 

Specifikus célok (2) 

Prioritások (5) 

1. 

Megújuló  
településszerkezet, 

közszolgáltatások 

2. 

Környezetminőség, 
egészségvédelem 

3. 

Megújuló ember, 
megújuló 

közösség 
és kultúra 

4. 

Megújuló  
gazdasági 

környezet, 
új energiák 

5. 

Megújuló térségi 
arculat és európai 

kapcsolatok 

Zala megye Területfejlesztési Koncepció, 2007-2020 és Területfejlesztési Program Középtávú 

Programfázis, 2007-2013 

Környezeti értékek 
védelme, Humán 

szolgáltatások, 
Infokommunikáció  

Környezeti értékek 
védelme, Pannon 

Örökség 
megújítása 

Pannon Örökség 

megújítása, 
Megújuló 

gazdaság, 
Humán 

szolgáltatás, 

Közlekedés 

Környezeti értékek 

védelme, Megújuló 
gazdaság, Humán 

szolgáltatás, 
Infokommunikáció, 

Közlekedés 

Régióépítés 

Nyugat-dunántúli régió regionális átfogó program, 2007-2013 

Humánerőforrás- és 

településfejlesztés 

Humánerőforrás-
fejlesztés, 

Környezetvédelem 
Energia 

Gazdaság-
fejlesztés  

Humánerőforrás-
fejlesztés, 

Turizmus 

Gazdaságfejlesztés, 
Energia 

Közlekedés 
Turizmus 

Gazdaságfejlesztés  

ÚMFT OP (2007-2013) 

KÖZOP, TÁMOP, 

NYDOP 

KEOP, TÁMOP, 

TIOP, NYDOP 

ÁROP, 
TÁMOP, TIOP, 

NYDOP 

GOP, KEOP, 
KÖZOP, TÁMOP, 

NYDOP 

TÁMOP 

Forrás: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja, 2007-2013 és Zalaegerszeg 

Kistérség Területfejlesztési Stratégiája, 2007-2020; Zala megye Területfejlesztési Koncepció, 

2007-2020; Zala megye Területfejlesztési Program Középtávú Programfázis, 2007-2013; 

ÚMFT, 2007-2013 
Saját szerkesztés 

Az intézkedések és a projektjavaslatok célzott területe nemcsak 

Zalaegerszeg, hanem a kistérségen belüli települések fejlődését is szolgálja. Ez 

valamennyi prioritásban kifejezésre jut, a főbb kiemeléseket a 35. táblázat 

tartalmazza.
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35. táblázat: A prioritásokhoz kapcsolódó kistérségi (agglomerációs) 

beavatkozások Zalaegerszeg operatív programjában, 2007-2013 

Prioritás A tervezett kistérségi, agglomerációs beavatkozások 

Településszerkezet, 

közszolgáltatások 
 kistelepülési belterületi utak kiépítése 

 városi és kistérségi kerékpárút hálózat kiépítése 

 agglomeráció, város és kistérségi tömegközlekedés fejlesztése 

 településközpontok rehabilitációja 

 térségi kommunikációs rendszerek fejlesztése 

Környezetminőség, 

Egészségvédelem 
 kistelepülések környezeti infrastruktúra fejlesztése 

 védett területek megőrzése (revitalizálása) 

 szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítése 

 térségi, egészségügyi és szociális szolgáltatási 
infrastruktúrafejlesztés 

Megújuló ember, 

Megújuló közösség 

és kultúra 

 térségi foglalkoztatási paktum létrehozása 

 térségi „Hazatérés Program” 

 kistérségi közoktatás fejlesztés 

 térségi turizmusfejlesztés 

Megújuló gazda-

sági környezet, új 

energiák 

 térséget érintő megújuló energiaforrások stratégiai célú 

fejlesztése 

 KKV-k hálózatosodásának támogatása (klaszterek) 

Megújuló térségi 

arculat és európai 

kapcsolatok 

 térségmarketing befektetés ösztönzésre, kapcsolatépítésre 

Forrás: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja, 2007-2013 és Zalaegerszeg 

Kistérség Területfejlesztési Stratégiája, 2007-2020 

Saját szerkesztés 

A tervezők a kistérségi (agglomerációs) beavatkozások meghatározása során 

a kistérség településeinek különböző dokumentumaiban szereplő fejlesztési 

célokra építkeztek, és a kistérségi szintű tervbe integrálták azokat. 

Összességében megállapítható, hogy a város viszonylagos húzóerejére (kis- 

és középvállalkozások, termálvíz, természeti és környezeti értékek, kedvező 

földrajzi fekvés) építve a térség fejlesztési törekvéseinek szem előtt tartásával, 

tervszinten érvényesül az országos, régiós és megyei szintű fejlesztési tervek 

összhangja, illetve egymás előnyeit kölcsönösen kihasználva, a költségkímélőbb 

és érzékelhetőbb felzárkózás. A kistérség települései és a város számára a 

térségi partnerség létrehozása elsősorban a gazdaságfejlesztés terén kulcskérdés. 

Ebben a közszférának (önkormányzatok) erőteljesen részt kell vennie (pl. alap- 



137 

és termelő infrastruktúrafejlesztés), ha a helyi fejlesztésekbe a magánszektort be 

kívánja vonni. A fejlesztéseik szinergiahatásainak kihasználásához legjobb mód 

az együttműködés. 

Zalakaros településfejlesztési tervei 

A településfejlesztési kérdéskörök vizsgálatához egy különleges adottsággal 

rendelkező kisvárost is választottam. Zalakarost 1997-ben nyilvánították 

várossá, amelynek erősségét elsősorban térszerkezeti pozíciója (jó 

megközelíthetőség, Balaton-közelség, dél-nyugati kapcsolati irány a nemzetközi 

turizmushoz), és nemzetközi ismertsége jelenti. Területfejlesztési szempontból 

ugyanakkor nem kedvező, hogy Nyugat-Dunántúl és Dél-Dunántúl „átfedési” 

övezetében, illetve a speciális Balaton-régió háttértelepülései között helyezkedik 

el, ami azzal a veszéllyel járhat, hogy kisodródik a nagy regionális fejlesztési 

programokból. A település gazdaságának alapja a gyógyfürdő, ami a kapcsolódó 

szolgáltatásokkal nem csak a lakosságának, de a környező településen élőknek is 

munkalehetőséget kínál. 

A település hosszú időn keresztül nem rendelkezett településfejlesztési 

koncepcióval vagy programmal. Az 1996-1999 évekre a települési adottságok 

figyelembevételével, továbbá a megyei területfejlesztési irányokhoz és a helyi 

igényekhez igazodva döntöttek a fürdő- és háttér-infrastruktúra fejlesztéséről 

(13. melléklet). 

A képviselőtestület később, a 2000-2010 közötti időszakra már kidolgoztatta 

a város településfejlesztési koncepcióját,64 amelyre külső cég kapott megbízást 

folyamatos önkormányzati kontroll mellett. 

E koncepcióban a város jövőképeként egy magas színvonalú gyógyhely 

szerepkör elérése és a kistérség multifunkcionális centrummá válása 

fogalmazódott meg. 

                                                   
64 Elfogadva: Zalakaros Város Önkormányzata 95/2000. (VII.19.) sz. határozatával.  
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A városfejlesztés súlypontjai: 

 a turizmus és kiemelten a gyógy-turizmus továbbfejlődését elősegítő 

szolgáltatás-, infrastruktúra- és környezetfejlesztés, gazdaságfejlesztés, 

 a város térségi és funkcionális szerepkörét erősítő közintézmények és 

közszolgáltatások fejlesztése, 

 üdülőhelyi települési arculat megteremtése építészeti, környezetalakítási 

intézkedésekkel, 

 a turizmus és az üdülés kínálatának bővítése, 

 kapcsolódás a közlekedési infrastruktúrális és gazdaságfejlesztési jellegű 

nagyobb térségi hatókörbe tartozó programokhoz. 

E célkitűzések meghatározásánál a tervezők figyelembe vették a megyei 

területfejlesztési koncepció fejlesztési irányait, valamint a Zalakaros Környéki 

Települések Területfejlesztési Társulás Komplex Területfejlesztési 

Programjának céljait is. Ezek a dokumentumok jelenítik meg a 

városfejlesztésnek a megyéhez és a kistérség településeinek fejlesztéséhez való 

kapcsolódását (11. melléklet). 

Az önkormányzat a 2000-2010-re szóló településfejlesztési koncepcióban 

kitűzött célokat két középtávú gazdasági programban konkretizálta (36. 

táblázat). 

36. táblázat: Zalakaros gazdasági programjainak főbb céljai  

2001-2006 2007-2013 

 gyógy-idegenforgalom, gyógyfürdő fejlesztése; 

ipartelepítés infrastruktúrájának megteremtése; 
egyéb gazdasági ágak meghonosítása 

 üdülést szolgáló településkép kialakítása 

 infrastruktúrafejlesztések 

 településközpont rehabilitáció 

 közlekedési 
infrastruktúrafejlesztés 

 közműfejlesztés 

 szennyvízberuházás 

 csapadékvíz-elvezetés 
fejlesztése 

Forrás: Zalakaros Város Önkormányzat Gazdasági Programja, 2001-2006; Zalakaros Város 

Önkormányzat Gazdasági Programja; 2007-2010 (2013) 
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A gazdasági programok céljait az adottságai determinálták, amihez a 

döntéshozók jól társították a szükséges projekteket, amelyek ugyan a pályázati 

kiírások függvényében valósultak meg, de csak a sorrend változott, a 

projektcélok változatlanok maradtak. 

A város 2000-ben meghatározott fejlesztési irányai jelenleg is érvényben 

vannak. A hangsúlyok mindig azokra a fejlesztési elemekre kerülnek, amelyek a 

különböző pályázatokban a város számára elfogadható támogatási intenzitással 

bírnak. A támogatási intenzitás az, ami a fejlesztéseket rangsorolja (13. 

melléklet). 

A város vezetése a 2000-ben készített településfejlesztési koncepciójának 

korrekcióját tervezi, amit egyebek között új programelemek (pl. fürdővárosi 

központ kialakítása) „tervbe vétele” tesz szükségessé. Az új koncepcióban65 a 

hangsúlyt a meg nem valósított fejlesztések pótlására, a jogos lakossági 

infrastrukturális igények kielégítésére és a magas színvonalú fürdőhöz 

szükséges háttérszolgáltatások biztosítására kívánják helyezni (13. melléklet). 

A város alpolgármesterével készített mélyinterjú alapján a koncepcionális 

célok meghatározásában részt vettek a gazdasági és egyéb szervezetek. A több 

hónapos véleményezési szakaszban volt lehetőség a társadalmi viták 

lefolytatására, a kérdőíves megkeresésekre. A koncepció felújításánál már 

internetes fórumokon is lehetett véleményezni. A partnerség érvényesítésében 

negatív tapasztalat a lakossági passzivitás, ugyanis a megkérdezettek csak 10-

15%-a élt a véleménynyilvánítás lehetőségével. A lakosság véleményét az 

önkormányzati képviselők jelenítik meg, feléjük nyitottabbak az emberek. (13. 

melléklet). 

                                                   
65 Várhatóan 2011-ben lép hatályba. 
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Csesztreg község településfejlesztési tervei 

A következőkben Csesztreg község példáján egy olyan (dél-nyugati) 

államhatár közelében fekvő település fejlesztési tevékenységét mutatom be, 

amely 1.000 fő alatti lélekszámú, és nincs különösebb említésre érdemes 

adottsága. E település fejlesztési döntései az 1996-2001. években polgármesteri 

vállalásokon, képviselőtestületi javaslatokon alapultak. A rendszerváltást követő 

évtized – így az 1996-2001-es évek – fő feladata az alapinfrastruktúra kiépítés 

volt (14. melléklet). Ezt követően sem készült településfejlesztési koncepció, 

hiszen a néhány fejlesztési irány meghatározásához a gazdasági program is 

megfelelő keretet adott. 

A településfejlesztési célok a 2002-2006 és 2007-2014 évekre gazdasági 

programokban (11. melléklet) fogalmazódtak meg. 

A 2002-2006. évi gazdasági program fejlesztési céljai a gazdasági, 

környezeti feltételeket, valamint az életminőséget javító intézkedések (pl. 

szabadidőpark, közösségi épületek korszerűsítése, vezetékes ivóvízhálózat 

felújítása, hulladékkezelés) voltak (11.; 14. melléklet), amelyek megvalósítása a 

sürgető lakossági igények miatt indokolt volt ugyan, de a gazdaságfejlesztést 

háttérbe szorította. 

A 2007-2014 évek gazdasági programjában is szempont a gazdasági 

potenciál erősítése, ami újabb vállalkozások községbe vonzását jelenti, és ami 

egyben a környező települések foglalkoztatási gondjait is enyhíti. (2010 közepén 

már elindult egy új vállalkozás letelepedése.) Az épített és természeti 

környezethez kapcsolódó fejlesztési elképzelések (pl. a szabadidőparkban a 

fürdésre alkalmas tó védelme, környezetében sétautak kialakítása; kerékpárút) 

kiemelt fontossággal bírnak annak érdekében, hogy a turizmus is a településhez 

köthető legyen. 
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A községrendezési terv esedékes módosításának előfeltétele a 

településfejlesztési koncepció elkészítése, aminek a tervezési folyamata 2010-

ben megkezdődött (14. melléklet). A vitára bocsátás eredményeképpen a 

lakosság részéről minimális (10% alatti) a visszajelzés, így nehéz ezen 

igényekre támaszkodni a célok kijelölésénél és a projektek meghatározásánál. A 

társadalmasítási folyamatban inkább jellemző a vállalkozók javaslattétele.  

A célmeghatározások jellemzően a képviselőtestületi tagok javaslatai alapján 

történnek a lakókörzeteikben élők és a vállalkozások szükségletei és véleménye 

alapján. A célok szinte valamennyi esetben beilleszthetők a megyei 

célrendszerbe, noha azok között Csesztreg, mint fejlesztési célterület ritkán 

szerepel (14. melléklet). 

4.3.2. Különböző méretű települések felhalmozási forrásai 

A különböző nagyságú és szerepkörű települések önkormányzatai a 

fejlesztési feladataikat más-más adottságok, ellátási kötelezettségek és pénzügyi 

viszonyok között látják el. A továbbiakban három ilyen település – 

Zalaegerszeg, Zalakaros és Csesztreg –  önkormányzatának főbb költségvetési 

adatait elemzem, és azt vizsgálom, hogy ezek a települések mekkora nagyságú 

saját felhalmozási forrással rendelkeznek és miként tudnak élni a fejlesztési célú 

forrásszerzés lehetőségeivel. 

A vizsgálat a következő témakörökre terjed ki: 

 a működési és felhalmozási bevételek aránya, 

 a működési bevételeken belül a legjelentősebb helyi adók (helyi 

iparűzési adó (HIPA), idegenforgalmi adó (IFA) szerepe, 

 a felhalmozási bevételeken belül a saját bevételek, a fejlesztési célú 

költségvetési támogatások, a fejlesztési célra átvett pénzeszközök, a 
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felhalmozási célú támogatás-értékű bevételek, az értékpapír-befektetés 

bevonás, az egyéb bevételek és a hitel aránya, valamint  

 a kötelező és önként vállalt feladatok forrásigénye. 

Az önkormányzatoknak a működési és fejlesztési feladatok teljesítése során 

többféle elvárásnak kell egyidejűleg megfelelniük. Ilyen elvárások például: 

 az önkormányzatoknak átadott állami feladatok (pl. egészségügy, 

szociális ellátás, közoktatás stb.) biztonságos finanszírozása; 

 a lakosság adóbefizetései és a helyi önkormányzat közötti érdekeltségi 

kapcsolat megteremtése; 

 a települések gazdasági helyzetében, ellátottságában és forrásteremtési 

lehetőségeiben fennálló különbségek csökkentése. 

A fenti feladatok finanszírozásában meghatározó szerepe van a felhalmozási 

bevételeknek (8. ábra). 
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8. ábra: Az önkormányzatok felhalmozási célú bevételei 
Forrás: Saját szerkesztés 

4.3.2.1. A Zalaegerszegi önkormányzat fejlesztési forrásai 

Zalaegerszeg működtetésének és az ott megvalósuló önkormányzati 

fejlesztéseknek a költségvetési hátterét a 37. táblázat mutatja. 
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37. táblázat: Zalaegerszeg költségvetési bevételeinek és kiadásainak 

teljesítése 

 

Megnevezés 

2000 2006 2009 

millió Ft 
megoszlás 

% 
millió Ft 

megoszlás 
% 

millió Ft 
megoszlás 

% 

Bevételek 

Működési* 7 402 73 14 780 75 15 942 73 

Felhalmozási* 2 725 27 4 880 25 5 987 27 

Bevételek összesen 10 127 100 19 660 100 21 929 100 

Működési bevételek 

Működési* 7 402 100 14 780 100 15 942 100 

Ebből: HIPA 1 593 22 2 980 20 3 863 24 

 IFA - - 9 .. 13 .. 

Felhalmozási bevételek 

Felhalmozási* 2 725 100 4 880 100 5 987 100 

Ebből: Saját bevétel 924 34 1 189 24 630 11 

 Költségvetési támogatás 96 4 97 2 180 3 

 Felhalmozási támogatás - - 927 19 2 576 43 

 Átvett pénzeszköz 776 28 181 3 291 5 

 Értékpapír befektetés bevétele 568 21 99 2 - - 

 Egyéb bevétel 361 13 1 239 26 1 933 32 

 Hitel - - 1 148 24 377 6 

Kiadások 

Működési* 6 533 71 13 621 75 14 155 73 

Felhalmozási* 2 637 29 4 624 25 5 276 27 

Kiadások összesen 9 170 100 18 245 100 19 431 100 

Ebből: Kötelező feladatok 8 413 92 14 924 82 16 147 83 

 Önként vállalt feladatok 757 8 3 321 18 3 284 17 

Egyenleg (+/-) 957 - 267 - 2 121 - 

* A működési és felhalmozási bevételek a kiegyenlítő, függő, átfutó tételektől és az értékpapírok 

formaváltozásától tisztítottak. A kiadási oldal is így korrigált, és tartalmazza a felújításokat is. 

Forrás: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város költségvetési beszámolói, 2000; 2006; 2009 

Saját gyűjtés (számítás) és szerkesztés 

A költségvetési bevételek főösszegén belül a működési és felhalmozási célú 

bevételek teljesítési aránya a vizsgált három különböző évben közel azonos (73-

75%; 25-27%) volt. 

A működési, felhalmozási bevételek optimális arányára nincs előírás. Ez 

több tényező függvénye, így például befolyásolja a feladat-ellátási kötelezettség 

(kötelező, önként vállalt), a forrásszerző képesség, a település saját fejlesztési 

céljaihoz kapcsolódó pályázati kiírások alakulása. 

Az önkormányzat működési bevételei közül ki kell emelni a helyi adókat 

(1990. évi C. tv.), mert egyrészt szerepük lehet a pályázati önerő biztosításában, 

másrészt a helyi adók bevezetése egyes pályázatokon való részvételnek is 
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feltétele lehet. Zalaegerszegen a helyi adónemek közül a helyi iparűzési adó és 

az idegenforgalmi adó került bevezetésre. 

A vizsgált években a helyi iparűzési adó a működési bevételeknek több mint 

egyötödét (20-24%) tette ki, míg ez az arány az erősebb gazdasági háttérrel 

rendelkező Szombathelyen 22-28%. A helyi iparűzési adó jellemzően a nagyobb 

és diverzifikáltabb gazdasági bázissal rendelkező önkormányzatoknak biztosít 

több bevételt. 

Zalaegerszeg a vizsgált években a helyi iparűzési adóbevételeket kizárólag 

működésre fordította, ezekből pályázati önerőt nem fedezett. (A 2011. évi 

költségvetésben viszont már a tervezett adóbevétel mintegy 10%-ával [360 

millió Ft] a pályázati önerőhöz is hozzájárul.) 

Az idegenforgalmi adóbevételek a működési bevételekhez viszonyítva a 

városban elenyésző részarányt képviselnek. Igaz, az adónem 2005. évi 

bevezetése nem elsősorban a várt magas bevételek miatt történt, hanem azért, 

mert az adó meglétét az idegenforgalmi pályázatokon való részvétel feltételéül 

szabták. 

A felhalmozási bevételeken belül a saját bevételek jelentik az egyik 

legjelentősebb tételt (24-34%). A saját bevételekhez tartoznak a telek- és egyéb 

ingatlanértékesítésből, vagyonhasznosításból származó bevételek, az 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságtól való elvonás, valamint a 

pénzügyi befektetések hozama. A telek-és ingatlanértékesítésből származó 

bevételek 2006-tól való csökkenése alapvetően a gazdasági válság hatására 

következett be. (Ami kedvezőtlenül hatott a saját pályázati önerő 

megteremtésére is). 

A felhalmozási bevételekből a költségvetési támogatások csupán 2-4% 

részarányt jelentettek. E bevételek között szerepelnek a céltámogatások (2000-

ben 96 millió Ft), a hazai területfejlesztési források (pl. TEÚT, CÉDE) és a 

fejezeti szintű támogatások (2006-ban együttesen: 97 millió Ft; 2009-ben 180 
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millió Ft), amelyek útfelújítási-, közmű- és intézményi infrastruktúrafejlesztési 

célokra kerültek felhasználásra. 

A felhalmozási bevételeken belül a másik legjelentősebb tételt a fejlesztési 

célra átvett pénzeszközök, illetve a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 

jelentik (22-48%). 

A fejlesztési célra átvett pénzeszközök66 a gazdálkodó szervektől, lakosságtól 

származó bevételek. 2000-ben ide tartoztak még a fejezetektől, alapoktól átvett 

eszközök és a PHARE támogatás (pl. a szeméttelep létrehozására: 59 millió Ft) 

is. 

A felhalmozási célú támogatás-értékű bevételek kategóriát 2005-ben hozták 

létre. E bevételek zömét (2006 óta kétharmadát, 2009 óta már négyötödét) uniós 

források teszik ki (pl. Kohéziós Alap támogatás a szennyvízhálózat 

fejlesztéséhez és a szennyvíztisztító korszerűsítéséhez, NFT I. HEFOP 

támogatás a szakképző központ létrehozásához, illetve a Nyugat-dunántúli 

Operatív Programból és az ÚMFT ágazati operatív programjaiból nyert 

intézmény felújítási és infrastruktúrafejlesztési támogatások). 

2000-ben és 2006-ban a város értékpapír eladásból származó bevétellel 

(21%) növelte a fejlesztési lehetőségeit, 2009-ben e helyett kedvező kondíciójú 

hitelfelvétellel bővítette forrásait. 

Az egyéb bevételek döntő részét az előző évi pénzmaradvány jelenti, ami az 

áthúzódó fejlesztések fedezésére kötelezettséggel terhelt volt.  

Hitelfelvétel 2006-ban és 2009-ben történt, ami 2006-ban a felhalmozási 

bevételek közel egynegyedét, 2009-ben 6%-át jelentette. A felvett hitelek 

gyakran a pályázati önrész saját forrását egészítették ki vagy pótolták. A város 

                                                   
66 A 319/2005. (XII.26.) Korm. rend. az átvett pénzeszközök tagolását megváltoztatta olyan 

módon, hogy az államháztartáson belülről átvett pénzeszköz fogalma helyett támogatás-értékű 

pénzeszközátvételt használ (elkülönítve működési és felhalmozási célra), míg az 

államháztartáson kívülről származó pénzeszközök továbbra is átvettnek minősülnek (működési 

és felhalmozási célra elkülönítve). 
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vezetésének kiemelt szempontja volt, hogy a pályázati önrész hiánya miatt 

pályázatbeadás ne maradjon el. 

A hitelfelvételt befolyásolja, hogy egyes nyertes pályázati projektek 

megvalósításához olyan kiegészítő fejlesztésekre is szükség van, amelyek nélkül 

a projekt nem működtethető, ám ezek a projekt keretében nem finanszírozhatók 

(pl. inkubátorházhoz kapcsolódó közműhálózat kiépítése). Ez utóbbi fejlesztések 

fedezetét 100%-ban az önkormányzatnak kell biztosítania, ami saját forrás 

hiányában gyakran hitelből történik. 

Ugyancsak hitelből kielégíthető többletforrást igényel az önkormányzattól, 

ha a pályázat költségvetésébe tervezett kivitelezési költségek a közbeszerzés 

során megemelkednek, ugyanis a projekt megvalósításakor csak a támogatási 

szerződésben szereplő összeg kerül kifizetésre, így minden további 

többletköltség az önkormányzatot terheli. 

A hitel-igénybevétel szempontjából Zalaegerszeg az elmúlt évtizedben 

óvatos pénzgazdálkodást folytatott. Ennek következtében a megyei jogú városok 

körében a három legkisebb hitelállománnyal rendelkezők közé tartozik (12. 

melléklet). 

A bevételek és a kiadások egyenlegét elemezve megállapítható, hogy a 

vizsgált években – beleértve a gazdasági válság időszakát is – a város működési 

kiadásai hitelfelvétel nélkül finanszírozhatóak voltak a működési bevételekből. 

2006-ban viszont a felhalmozási kiadásoknak már mintegy 20%-át hitelből 

kellett fedezni. 

A városi önkormányzat által ellátott feladatok között vannak kötelező és 

önként vállalt feladatok (önként vállalt feladat például az alapfokú művészeti 

oktatás, vagy a színház működtetése). 2000-ben a kötelező és az önként vállalt 

feladatok aránya 92-8% volt. 2006-ban ez az arány már 82-18%-ra változott, és 

2009-ben is nagyjából ugyanennyi maradt. Az utóbbi évek gazdasági folyamatai 

előbb-utóbb kikényszerítik az önként vállalt feladatok felülvizsgálatát, ami 
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elsősorban a működési forráshiányt enyhítheti. Ugyanakkor egy megyeszékhely 

városnak e területen is kötelezettségei vannak, tehát csökkentésük csak 

„mértékkel” történhet. E téren más városokban is hasonló a helyzet. Például 

Szombathelyen az önként vállalt kulturális és sportfeladatok csökkentésére 

szintén kevés esély van, mert a lakosság igényli ezek ellátását is. 

4.3.2.2. A Zalakarosi önkormányzat fejlesztési forrásai 

Zalakaros vonzó idegenforgalmi célpont, ami az önkormányzatnak 

többletbevételt eredményez (pl. idegenforgalmi adó, telekértékesítés), de 

egyúttal óriási fejlesztési igényt is maga után von. A kisváros mintegy 2.200 fős 

állandó lakosán kívül átlagosan további 130 ezer vendég ellátásáról kell 

gondoskodni. Zalakaros speciális helyzetét mutatja, hogy egy hátrányos 

helyzetű térség központja, ugyanakkor egy dinamikusan fejlődő település, s ez 

utóbbi körülmény a finanszírozási források alakulásában is megmutatkozik (38. 

táblázat). 



149 

38. táblázat: Zalakaros költségvetési bevételeinek és kiadásainak 

teljesítése 

Megnevezés 
2000 2006 2009 

millió Ft 
megoszlás 

% 
millió Ft 

megoszlás 
% 

millió Ft 
megoszlás 

% 

Bevételek 

Működési* 414 49 825 68 1 089 72 

Felhalmozási* 433 51 387 32 414 28 

Bevételek összesen 847 100 1 212 100 1 503 100 

Működési bevételek 

Működési* 414 100 825 100 1 089 100 

Ebből: HIPA 29 7 97 12 141 13 

 IFA 73 18 121 15 146 13 

 Kommunális adó 5 1 10 1 13 1 

 Építményadó 11 3 27 3 31 3 

Felhalmozási bevételek 

Felhalmozási* 433 100 387 100 414 100 

Ebből: Saját bevétel 292 68 122 31 39 9 

 Költségvetési támogatás 6 1 30 8 - - 

 Felhalmozási támogatás - - - - 95 23 

 Átvett pénzeszköz 50 12 81 21 1 .. 

 Értékpapír befektetés bevétele - - - - - - 

 Egyéb bevétel 32 7 54 14 279 68 

 Hitel 53 12 100 26 - - 

Kiadások 

Működési* 345 48 689 60 816 57 

Felhalmozási* 381 52 468 40 612 43 

Kiadások összesen 726 100 1 157 100 1 428 100 

Ebből: Kötelező feladatok 712 98 1 102 95 1 365 96 

 Önként vállalt feladatok 14 2 55 5 63 4 

Egyenleg (+/-) 68 - -45 - 75 - 

* A működési és felhalmozási bevételek a kiegyenlítő, függő, átfutó tételektől és az értékpapírok formaváltozásától 
tisztítottak. A kiadási oldal is így korrigált, és tartalmazza a felújításokat is. 
Forrás: Zalakaros Város költségvetési beszámolói, 2000; 2006; 2009 
Saját gyűjtés (számítás) és szerkesztés 

A vizsgált években a költségvetési főösszegen belül a működési és 

felhalmozási célú bevételek teljesítésének aránya 49-72%, illetve 28-51% között 

mozgott. 2000-ben a működés és felhalmozás aránya nagyjából megegyezett 

(49-51%), a későbbi években a felhalmozás aránya folyamatosan csökkent és 

2009-re 28%-ra mérséklődött. Az arányváltozás úgy következett be, hogy a 

felhalmozási bevétel abszolút értéke 2009-ben alig maradt el a 2000. évitől. Ez 

azzal függ össze, hogy 1996 és 2009 között a működési bevételek átlagos 

növekedési üteme (17,8%) meghaladta a felhalmozási bevételekét (12,5%)67. A 

válság hatására Zalakaroson is – Zalaegerszeghez hasonlóan – az 

ingatlanértékesítésekből származó bevételek estek vissza. 

                                                   
67 Zalakaros költségvetési beszámolói (1996-2009) adataiból saját számítás. 
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A működési pozíciók javítása érdekében Zalakaroson négy helyi adónem 

került bevezetésre: a HIPA, az IFA, a kommunális adó és az építményadó. 

A vizsgált években az összes helyi adó stabilan magas, közel egyharmados 

részarányt (29-31%) képviselt a működési bevételeken belül (38. táblázat). 

A helyi iparűzési adó volumene 2000-től növekvő tendenciát mutat, és a 

működési bevételeken belüli részaránya 2009-ben elérte a 13%-ot. Az 

idegenforgalmi adó növekedése 2006 és 2009 között mérsékeltebbé vált, ami a 

külföldi vendégéjszakák csökkenésével magyarázható (a magasabb minőségi 

színvonalú szálláshelyek iránt növekvő kereslet jelent meg a 

fizetővendéglátáshoz képest, illetve nőtt a külföldi tulajdonú üdülőingatlanok 

száma). A szállodák forgalmának térnyerése viszont pozitívan hatott a 

foglalkoztatásra, ami a különböző képzettségi szinteken kiegyensúlyozottabbá 

vált. A közel 2.200 fő lélekszámhoz képest a városban 1.600 munkahely áll 

rendelkezésre, ami környező települések lakóinak is munkaalkalmat jelent (13. 

melléklet). 

Viszonylag állandó, alig pár százalékos részarányt mutat a működési 

bevételeken belül a kommunális (1%) és az építményadó (3%). 

A helyi adók szerepe nemcsak a város működési feltételeinek javításában, 

hanem a pályázati önerő biztosításában is fontos. Azok a települések, amelyek 

jelentős összegű idegenforgalmi adót szednek be, kedvező helyzetben vannak, 

mert egyrészt az idegenforgalmi adót nem veszik figyelembe az adóerő-

képesség68 számításánál, (így az szja-ból is részesednek), másrészt minden egy 

Ft idegenforgalmi adót a központi költségvetés 2009. december 31-ig további 

kettő forinttal egészített ki, majd 2011-től 1,50 Ft lett a kiegészítés mértéke. 

                                                   
68 A nagyobb differenciálódás elkerülése érdekében a központi kormányzat az átlagot jelentősen 

meghaladó helyi iparűzési bevételeket közvetett módon elvonja, azaz a normatív támogatásokat 

csökkenti a számított elvonandó adó összegével, de ez nem a tényleges adó, hanem a számított 

adóerő-képesség alapján történik. 
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A felhalmozási bevételek gerincét a saját bevételek, a fejlesztési célra átvett 

pénzeszközök és az esetenkénti hitel igénybevételek jelentik. 

A felhalmozási bevételek legnagyobb hányadát korábban (2000-ben 68%-át, 

2006-ban 31%-át) a saját bevételek tették ki, amelyek telek- és egyéb 

ingatlanértékesítésből származtak. 2009-ben ez a forrásnem már csak 9%-os 

részarányt tett ki, a gazdasági válság ingatlanforgalmat is visszavető hatása 

miatt. A saját bevételek a pályázati önerő fedezetének biztosításához 

Zalakaroson is hozzájárultak, és az önerőszükséglet a legtöbb esetben hitel 

nélkül is megoldható volt (13. melléklet). 

Az önkormányzat a költségvetési támogatások körében 2000-ben cél- és 

címzett támogatásokhoz jutott hozzá (egészségügyi ellátás tárgyi feltételeinek 

fejlesztése), ami csekély mértékű, a felhalmozási bevételek 1%-a volt, míg 

2006-ban központosított előirányzatból részesült (belterületi útfelújítás), ami a 

felhalmozási bevételek 8%-át tette ki. 

Zalakaros költségvetésében a fejlesztési célra átvett pénzeszközök, illetve a 

felhalmozási célú támogatásértékű bevételek aránya a felhalmozási forrásokon 

belül növekvő tendenciát mutat (2000-ben 12%; 2006-ban 21%; 2009-ben 

23%). Ez arra vezethető vissza, hogy a forrásszerzésben a pályázatok évről évre 

nagyobb szerepet töltenek be. Már az előcsatlakozási alapok (PHARE, 

SAPARD) is bővítették a fejlesztési forrásokat (kertmozi-, mezőgazdasági 

útépítés), de pénzügyi rendezésük nem a vizsgált években történt, ezért nem 

kerültek kimutatásra. 

Míg 2000-ben és 2006-ban a hazai decentralizált területfejlesztési források 

(CÉDE, TEUT), illetve különböző fejezetek, alapok elnyert pályázati forrásai 

biztosítottak részbeni fedezetet a fejlesztésekre, addig ezt 2009-ben már a 

felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (95 millió Ft) között teljes 

mértékben az uniós források (NYDOP, ÁROP, TÁMOP) biztosították. Ez 

utóbbi képezte a felhalmozási bevételek közel egynegyedét. Jól látható tehát, 
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hogy az uniós források egyre nagyobb szerepet töltenek be a helyi 

településfejlesztési célok megvalósításában is. 

Zalakaroson hitel igénybevételre 2000-ben és 2006-ban került sor, ami a 

felhalmozási bevételek 12, illetve 26%-át tette ki. A főbb hitelcélokat 

telekkialakítás, fűtésrekonstrukció és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése 

jelentették. Hitelfelvétel tehát nem likviditási problémák miatt történt, hanem a 

fejlesztési források kiegészítésére, illetve azért, mert a kedvező kondíciójú 

hitellehetőség kihasználásával a szennyvíztisztító korszerűsítését előbb lehetett 

befejezni (13. melléklet). 

Az önkormányzat önként vállalt feladatai az idegenforgalomhoz kötődnek 

(idegenforgalmi és közművelődési feladatok), és a költségvetés kiadási 

főösszegének mindösszesen 2-5%-ára rúgnak, így nem akadályozzák a 

fejlesztések megvalósítását. 

A fejlesztési pályázatokhoz szükséges önerőt az önkormányzat a vizsgált 

időszakban általában saját forrásból biztosította (idegenforgalmi, iparűzési adó, 

felhalmozási saját bevétel), hitelfelvételre csak rendkívül indokolt esetben került 

sor. Lényeg, hogy önerő hiányában pályázat beadása nem maradt el, ami 

elsődleges szempont volt. Ugyanakkor a közös érdekeltségű fejlesztések (pl. 

kerékpárutak, kommunális beruházások) – a térség önkormányzataival való 

összefogás és az arányos önerő-viselés meghiúsulása miatt – rendre elmaradnak, 

pedig a kistérség fejlődésében ezekre is nagy szükség lenne (13. melléklet). 

A gyógyvízkinccsel, mint adottsággal Zalakaros kedvező gazdasági 

helyzetbe került, így felmerül a kérdés, hogy ugyanilyen adottsággal rendelkező 

más kisváros is kerülhet-e hasonló pozícióba. Erre választ adhat Zalakaros és 

Lenti, mint fürdőhely fejlesztési kondícióinak összehasonlítása. Három év 

költségvetési adatai alapján (2000; 2006; 2009) az egy főre jutó felhalmozási 

kiadás Lentiben átlagosan 47,9 ezer Ft (Lenti Város Önkormányzata 
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költségvetési beszámolói, 2000; 2006; 2009), aminek mintegy hatszorosa (294,9 

ezer Ft) a zalakarosi érték. 

E fajlagos mutatók közötti nagyarányú különbség oka egyrészt, hogy Lenti a 

2000-es évek közepétől ÖNHIKI-s település, ami jelzi az intézményrendszer 

fenntartásából adódó működési feszültséget. Így – ellentétben Zalakarossal – a 

helyi adóbevételek teljesen működési célúak, és nem biztosítják (nem is 

biztosíthatják) a pályázati támogatások önrészét. (A működési források hitelből 

történő kiegészítésére is szükség van.) Az önerő biztosítása ugyancsak 

kölcsönforrásokból (hitel, kötvénykibocsátás) történik, ami további terheket ró 

az önkormányzatra. Ezt jelzi a két város 2009. december 31-i hitelállománya 

közötti jelentős különbség. Míg Zalakaroson a hitelállomány 2009-ben az éves 

összes (hitel nélküli) bevételi teljesítés 6%-át (96 millió Ft) (Zalakaros Város 

Önkormányzata költségvetési beszámolója és hitelnyilvántartása, 2009), addig 

Lentiben 46%-át (1.051 millió Ft) tette ki (Lenti Város Önkormányzata 

költségvetési beszámolója és hitelnyilvántartása, 2009). Érzékelhető, hogy e 

jelentős hitelállomány nagyban kihat Lentiben a vállalható fejlesztési 

projektekre, hiszen a fizetőképesség fenntartása érdekében gátat kell szabni a 

további eladósodásnak. 

Lenti – Zalakaroshoz hasonlóan – szintén gyógyvízzel rendelkezik, de ezt az 

adottságát színvonalas szállodák és a kor követelményeihez igazodó 

fürdőfejlesztés hiányában nem tudta/tudja kihasználni, ezáltal a gyógyvízkincs a 

helyi gazdasági potenciált érezhetően nem erősíti. 

4.3.2.3. A Csesztregi önkormányzat fejlesztési forrásai 

Csesztreg község69 a magyar-szlovén határ mellett terül el. Periférikus 

helyzete és alacsony népességszámához (880 fő) kötődő finanszírozása 

                                                   
69 A Lenti kistérség – ahova Csesztreg is tartozik – a 2000-es évek elején még hátrányos 

helyzetű volt (KSH Statisztikai Tükör, 2008/81). 
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(normatív támogatások) miatt 1990 óta önhibáján kívül hátrányos helyzetű 

(ÖNHIKI) településnek70 minősül. Az önkormányzatnak mikro-térségi 

központként tíz környező település közszolgálati ellátásához szükséges 

alapintézmény-hálózatot is fenn kell tartania (14. melléklet). Az önkormányzat 

költségvetési teljesítési adatait a 39. táblázat tartalmazza. 

39. táblázat: Csesztreg költségvetési bevételeinek és kiadásainak 

teljesítése 

Megnevezés 

2000 2006 2009 

millió Ft 
megoszlás 

% 
millió Ft 

megoszlás 

% 
millió Ft 

megoszlás 

% 

Bevételek 

Működési* 120 50 218 82 256 78 

Felhalmozási* 119 50 48 18 71 22 

Bevételek összesen 239 100 266 100 327 100 

Működési bevételek 

Működési* 120 100 218 100 256 100 

Ebből: ÖNHIKI 17 14 35 16 19 7 

 HIPA 12 10 27 12 34 13 

 IFA - - .. .. .. .. 

Felhalmozási bevételek 

Felhalmozási* 119 100 48 100 71 100 

Ebből: Saját bevétel 6 5 9 19 5 7 

 Költségvetési támogatás - - - - 1 1 

 Felhalmozási támogatás - - 15 31 43 61 

 Átvett pénzeszköz 87 73 - - - - 

 Értékpapír befektetés bevétele 6 5 - - 5 7 

 Egyéb bevétel 20 17 6 12 17 24 

 Hitel - - 18 38 - - 

Kiadások 

Működési* 111 51 214 83 253 79 

Felhalmozási* 108 49 44 17 67 21 

Kiadások összesen 219 100 258 100 320 100 

Ebből: Kötelező feladatok 219 100 258 100 320 100 

 Önként vállalt feladatok - - - - - - 

Egyenleg (+/-) 20 - -10 - 7 - 

* A működési és felhalmozási bevételek a kiegyenlítő, függő, átfutó tételektől és az értékpapírok 

formaváltozásától tisztítottak. A kiadási oldal is így korrigált, és tartalmazza a felújításokat is. 

Forrás: Csesztreg Község költségvetési beszámolói, 2000; 2006; 2009 

Saját gyűjtés (számítás) és szerkesztés 

Csesztreg költségvetésének bevételi struktúráját 2000-ben a működési és 

felhalmozási bevételek 50-50%-os megoszlása jellemezte, amelyben 

meghatározó szerepe volt a felhalmozási bevételek 73%-át kitevő PHARE- 

                                                   
70 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 

(ÖNHIKI) akkor pályázható, ha a normatív és az elérhető saját források nem biztosítják a 

kötelező feladatellátást. 



155 

támogatásnak. Ez az arány 2006-tól lényegesen megváltozott. Ettől kezdve a 

bevételek közel négyötöde a működést, egyötöde pedig a felhalmozást 

finanszírozza (39. táblázat). 

A működési bevételeken belül a helyi iparűzési adó 10-13%-os részarányt 

képvisel. Pályázati önerőt nem biztosít, mivel az ÖNHIKI-s településnek a helyi 

adót működésre kell fordítania. Az iparűzési adó döntő részét a helyben működő 

két jól prosperáló ipari vállalkozás biztosítja (14. melléklet). 

Az idegenforgalmi adó 2002-ben került bevezetésre, aminek aránya a 

bevételi struktúrában elenyészőnek számít, miután a település nem turisztikai 

célpont, és a frekventált Őrség közelsége sem tudja a települést és környezetét 

vonzó kiránduló hellyé tenni (a község természeti értékei, a szennyezésmentes 

zöldkörnyezet és a pihenésre alkalmas szabadidőpark ellenére sem). 

Az ÖNHIKI-s támogatás korábban a működési bevételek 14-16%-át 

jelentette, 2009-ben azonban jelentősen csökkent a részaránya (7%) az elismert 

kiadási szintnek és a teljesíthető működési forrásoknak megfelelően. 

A felhalmozási bevételek alakulását döntően a pályázatokkal szerzett 

források határozzák meg, amelyek egyúttal a fejlesztések szinte egyedüli 

lehetőségét jelentik az önkormányzat számára. 

A felhalmozási bevételeken belül a saját bevételek részaránya alacsony (5-

7%), ami alapvetően abból adódik, hogy az ingatlanértékesítésből származó 

bevétel nem jelent számottevő forrást. Egy kistelepülésre kevés vállalkozás 

települ, a település lélekszáma sem nő, hanem inkább kevesebb lesz, ebből 

adódóan alacsony az új házhelyek és más ingatlanok iránti kereslet. 

Az önkormányzati fejlesztések fedezetét döntően a fejlesztési célú átvett 

pénzeszközök, illetve felhalmozási célú támogatásértékű bevételek jelentik. E 

forrásoknak a felhalmozási bevételekhez viszonyított aránya igen magasnak (31-

73%) tekinthető. 2000-ben egy sikeres PHARE-pályázat keretében jutott hozzá 

a település az eddigi legnagyobb összegű átvett pénzeszközhöz, amiből 



156 

szabadidőparkot létesítettek. A szabadidőpark megvalósítása azonban 

megkérdőjelezhető, mert a helyi lakosság kevésbé használja, turistavendégek 

pedig alig fordulnak meg a községben, így a parklátogatásból származó kevés 

bevétel nem fedezi a park fenntartási költségeit, a költségek viszont 

folyamatosan terhelik a település költségvetését. (A szabadidőpark 

megvalósítására azért került sor, mert a sportolási feltételek javítását a lakosság 

igényelte. Ezt a célt csak egy turisztikai pályázat keretében lehetett elérni, s a 

pályázati kiírásnak megfelelő innovatív elemet éppen egy szabadidőpark 

létrehozása jelenthette [14. melléklet]). 

A szabadidőpark projekt azt jelzi, hogy a pályázati kiírások a kistelepülések 

részére nem mindig kedvezőek, mert az elnyert projektekhez esetenként olyan 

beruházás is kapcsolódik, amire a településnek nincs szüksége, sőt, aminek a 

működtetése a későbbiekben újabb felújítási, fejlesztési forrásokat igényel. 

(2009-ben a szabadidőpark felújítására újabb pályázatot kellett beadni.) 

Tíz év alatt az önkormányzat egy esetben (2006-ban) vett fel hitelt a 

gazdasági programjában szereplő művelődési és közösségi ház létrehozására, 

amihez fejezeti szintű támogatás is kapcsolódott (Itt a pályázati önerő 

megteremtése hitelből történt, ám a tőketörlesztés 50%-át és a kamatterheket az 

állam átvállalta. Egy ÖNHIKI-s településen a hitel igénybevétele egyébként is 

megfontolást, és kedvező hitelkonstrukciót igényel (14. melléklet). 

Az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatokat teljesíti. 

Önként vállalt feladata az ÖNHIKI-s státusza miatt nem is lehet, így ez a 

fejlesztési lehetőségeket nem érinti. 

Az önkormányzat a forrásszerzését (illetve a megvalósítandó projekteket) a 

magas támogatási intenzitású pályázati kiírásokhoz igazítja (14. melléklet). Ezt 

példázza, hogy 2009-ben az NYDOP-ból 80-90%-os támogatási intenzitású 

projektekre pályáztak. Esetenként önerőn kívüli saját erő is szükséges a 

megvalósításhoz akkor, ha az adott projekt olyan beruházást tesz szükségessé, 

ami nem szerepel a kiírásban (pl. 2008-ban a fogorvosi rendelő felújítását 
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pályázati forrás finanszírozta, de a hozzátartozó parkoló építése már az 

önkormányzatot terhelte). 

Csesztregen a pályázati önerő a felhalmozási saját bevételekből származik, 

de fő szempont a pályázatokon való részvétel, így önerőként a még felvállalható 

hitel is szóba jöhet. Az önkormányzat több esetben élt a Belügyminisztérium 

Önerő Alap nyújtotta pályázati lehetőséggel. Így például 2006-ban a művelődési 

ház felújításához kapcsolódó önrész 50%-a ebből az alapból származott. 

Célszerű lenne Csesztreg esetében is a környező településekkel való 

együttműködés, a fejlesztések gazdaságosabb lebonyolítása érdekében, de 

részükről ezt az önerő biztosítása akadályozza (14. melléklet). 

Az eltérő adottságú települések önkormányzati költségvetési szerkezetét a 

40. táblázat mutatja. 

40. táblázat: A bevételek és kiadások megoszlása 

a vizsgált településeken, 2009 

Megnevezés Zalaegerszeg (%) Zalakaros (%) Csesztreg (%) 

Működési bevétel 73 72 78 

Felhalmozási bevétel 27 28 22 

Bevételek összesen 100 100 100 

Felhalmozási bevételek = 100% 

Saját bevétel 11 9 7 

Felhalmozási támogatás* 46 23 62 

Átvett pénzeszköz 5 .. - 

Értékpapír ért. bevétel - - 7 

Egyéb bevétel 32 68 24 

Hitel 6 - - 

Kiadások = 100% 

Kötelező feladatok 83 96 100 

Önként vállalt feladatok 17 4 - 
* Az uniós források a felhalmozási támogatásokban szerepelnek. 

Forrás: Zalaegerszeg MJV, Zalakaros Város, Csesztreg Község Önkormányzata költségvetési 

beszámolói, 2009 alapján saját szerkesztés 

A táblázatból kitűnik, hogy a költségvetés működési bevételeinek aránya a 

települések méretének és adottságainak függvényében változik.  
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A felhalmozási bevételeken belül azok a települések vannak előnyben, 

amelyek: 

 mobilizálható (értékesíthető) vagyontárgyakkal rendelkeznek, 

 nagyobb összegű uniós támogatásokat nyertek el, és 

 a gazdálkodó szervektől fejlesztési célra pénzeszközöket vesznek át.  

4.3.2.4. A különböző méretű települések finanszírozásának összehasonlítása 

A megyeszékhely város (Zalaegerszeg), a kisváros (Zalakaros) és a 

kistelepülés (Csesztreg) eltérő társadalmi, gazdasági körülmények, fejlesztési 

lehetőségek között teljesíti ellátási kötelezettségét és önként vállalt feladatait. A 

feladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtése a finanszírozási 

rendszer függvénye, ami ezen túlmenően a térbeli fejlődésre is hatást gyakorol. 

A finanszírozási rendszer befolyásolja például, hogy milyen típusú és méretű 

települések fognak gyorsabban, illetve lassabban fejlődni, továbbá hogyan 

alakul az adókivetésük, beruházásuk, stb. 

A települések biztonságos működése nagymértékben függ a helyi 

adóbevételek alakulásától. A helyi adónemek közül a helyi iparűzési és 

idegenforgalmi adó mindegyik vizsgált településen bevezetésre került. A 

települések a helyi adókból biztosítják a pályázatokhoz szükséges saját erő 

fedezetét. 

Míg a helyi iparűzési adó beletartozik az adóerő-képesség számításába, 

addig az idegenforgalmi adó nem kerül figyelembevételre, ami az 

idegenforgalmilag frekventált Zalakaros számára komoly előnyt jelent. A 

normatív támogatások adóerő-képesség alapján való csökkentése ugyan nem 

egyezik az önkormányzati törvény szellemével, de el kell ismerni a 

szükségszerűségét. 
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Az idegenforgalmi adó – Zalakaros kivételével – mind a megyeszékhelyen, 

mind Csesztregen a működési bevételekből rendkívül alacsony részarányt 

képviselt. Ennek az adónemnek a bevezetését az idegenforgalmi adó állami 

kiegészítése, és az idegenforgalmi tárgyú fejlesztési pályázatok kiírási feltételei 

indokolták. Ugyanakkor Zalakaroson jelentős szerepe van a pályázati önerő 

megteremtésében is. 

Az előzőek alátámasztására vizsgálható a helyi adók fajlagos mutatója is. 

2009-ben az egy főre jutó helyi adó országos átlaga 56,5 ezer Ft,71 amelyet 

Zalaegerszeg (62,8 ezer Ft) mintegy 10%-kal, Zalakaros (185,3 ezer Ft) pedig 3-

szorosan túlteljesített. Csesztreg az országos átlagnak csupán háromnegyedét 

(41,7 ezer Ft) érte el. E mutatók is jelzik, hogy a helyi adók Zalakaroson 

nagyban, míg Zalaegerszegen jóval mérsékeltebben járultak hozzá az önerő 

biztosításához, illetve ezáltal a forrásszerző-képességhez. Legkedvezőtlenebb 

Csesztreg teljesítése, de ÖNHIKI-s település lévén a helyi adóbevételeit 

működésre kell fordítania, így az önerőhöz nem járulhatnak hozzá, ami 

korlátozza a település pályázati aktivitását. 

A vizsgált települések fejlesztési forrásai között a hazai és az uniós 

támogatások (41. táblázat) részaránya az egyes években jelentős változást 

mutat: a hazai támogatásokat fokozatosan az uniós támogatások váltják fel, ami 

2005-öt követően már egységesen tapasztalható. 

                                                   
71 2009-ben a helyi adók teljesítése országos szinten: 566.251.531 ezer Ft 

(www.allamkincstar.gov.hu) 
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41. táblázat: A hazai és uniós támogatások alakulása 

néhány településen 

Megnevezés 
Zalaegerszeg Zalakaros Csesztreg 

2000 2005 2009 2000 2005 2009 2000 2005 2009 

megoszlás (%) 

Felhalmozási bevétel 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ebből: hazai támog. 4 12 6 13 3 - - 58 1 

 uniós támog. 2 - 32 - 11 23 68 42 55 

Forrás: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zalakaros Város Önkormányzata, 

Csesztreg Község Önkormányzata költségvetési beszámolói, 2000; 2005; 2009 

A táblázatban szereplő hazai támogatások a területfejlesztési-, cél- és címzett 

támogatásokat, a fejezetektől, valamint az állami pénzalapoktól származó 

fejlesztési forrásokat tartalmazzák, az uniós források pedig az átvett 

pénzeszközökből, illetve 2005-öt követően a felhalmozási támogatásokból 

kerültek kimutatásra. 

1996 és 2008 között a vizsgált települések hazai területfejlesztési 

forrásokból általában kis összegben részesültek. A források kedvezményezettjei 

megyei szinten elsősorban a községi (és kisvárosi) önkormányzatok voltak. A 

három településnek a CÉDE, TEKI és a TEUT jelentett fejlesztési forrást, amit 

út-és járdaépítésre, kommunális fejlesztésekre és vízkár-elhárításra használtak 

fel. A CÉDE és a TEKI támogatások a fejlesztés útján történő kiegyenlítő 

mechanizmus elemeiként működtek, ami Csesztregnél különösen fontos lett 

volna, ám kimutatható eredményt nem hoztak. 

A költségvetési támogatások körében a céltámogatásokat a városok vették 

igénybe, Csesztreg nem is pályázott ilyen támogatásra. 

Az uniós csatlakozást megelőzően a vizsgált települések mindegyike 

részesült az előcsatlakozási alapokból, elsősorban PHARE-támogatást kaptak. 

Zalakaros a PHARE mellett SAPARD-támogatást is nyert, de ezek pénzügyi 

elszámolása nem a vizsgált években történt, így az elemzésben nem szerepel. 

2005-től a hazai támogatások fokozatosan csökkentek, és ezt a támogatási 
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formát az uniós pályázati források váltották fel,72 amit a felhalmozási 

bevételeken belüli részesedési arányuk növekedése is mutat. E tendenciák 

Zalakaroson már 2000-től, míg Zalaegerszegen és Csesztregen 2005-től 

érvényesülnek (41. táblázat). Utóbbiak oka, hogy mindkét településen 2000-ben 

a felhalmozási forrásstruktúra sajátosan alakult. Ez azt jelentette, hogy 

Zalaegerszegen a tervezett fejlesztésekre nem volt pályázati kiírás, így azok 

fedezetét nagyrészt az ingatlanértékesítés, az értékpapír-befektetés bevételei és 

az átvett pénzeszközök biztosították a jelentősebb hazai és uniós pályázati 

forrásszerzés helyett. Csesztregen pedig 2000-ben egyetlen uniós finanszírozású 

projekt valósult meg, és az elnyert forrás a felhalmozási bevételek több mint 

kétharmadát tette ki. E projekt jelentős önerőigénye kizárt minden más pályázati 

lehetőséget. 

Fontos megjegyezni, hogy általában az uniós pályázati kiírásoknál – 

kiírásonként – meghatározásra kerül a minimálisan pályázható összeg, ez 

általában 5, de inkább 10 millió Ft (16. melléklet). Ez problémát jelent/jelenthet 

a kistelepülési önkormányzatoknak, egyrészt az önerő előteremtése miatt, 

másrészt mert a kitűzött fejlesztési cél/célok megvalósítására már eleve 

kevesebb forrásfelhasználást terveznek (15. melléklet), ezáltal a támogatott 

körből gyakran kimaradnak. 

A felhalmozási források valamennyi településnél kiegészítést igényeltek, 

amely minden esetben hitellel történt. Kötvénykibocsátásra nem került sor. A 

vizsgált települések mindegyike csak a legkedvezőbb kondíciójú 

hitelkonstrukciókat (pl. hosszú lejáratú, alacsony kamatozású MFB hitelek, 

fejezet által részben átvállalt tőke- és kamattörlesztések) igyekezett igénybe 

venni. A hitelállomány településenkénti alakulását a 42. táblázat mutatja be.

                                                   
72 A 2010. évi központi költségvetésben már nem szerepelnek ilyen források (2009. évi CXXX 

tv.). 
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42. táblázat: A hitelállomány alakulása néhány településen 

Települések 

2000.12.31. 2006.12.31. 2009.12.31 2009.12.31. 

Hitelállomány Egy főre jutó hiteláll. 

millió Ft ezer Ft/fő 

Zalaegerszeg 176 2 202 2 662 43,1 

Zalakaros 53 105 96 53,8 

Csesztreg - 18 30 36,8 
Forrás: Zalaegerszeg MJV, Zalakaros Város, Csesztreg Község Önkormányzata 

hitelnyilvántartásai, 2000, 2006, 2009; http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/index.jsp alapján saját 

gyűjtés (számítás) és szerkesztés 

2009 végén minden vizsgált település rendelkezett hitelállománnyal (42. 

táblázat). A legnagyobb – mintegy 15-szörös – állománynövekedés 2000-hez 

képest Zalaegerszegen következett be, míg Zalakaroson alig kétszeres, 

Csesztregen pedig 2006-hoz képest csak másfélszeres – meglehetősen 

visszafogott – növekedés történt. Ez utóbbi két önkormányzat gazdálkodásában 

kiemelt szempont volt a kölcsönforrások minimalizálása, ami befolyásolta az 

egyes projektek megvalósításának sorrendiségét. Az is előfordult, hogy a 

fejlesztési igények teljesítését későbbre halasztották. 

A megyeszékhely város széles körű ellátási kötelezettsége miatt már nem 

gondolkodhatott így, ezért a pályázati forrásokból megvalósuló projektekhez 

szükséges önerő megteremtéséhez vagy ezekhez kapcsolódó, illetve egyéb 

fejlesztésekhez a város hitelfelvételre kényszerült. Zalaegerszeg hitelállománya 

2009-ben az éves összes (hitel nélküli) bevételi teljesítés 12%-át tette ki, míg 

Zalakaros és Csesztreg esetében ez 6, illetve 9% volt. 2009 közepén már egy-

egy megyeszékhely átlagosan 10 milliárd Ft adósságot73 halmozott fel, ehhez 

képest 2009 végén a zalaegerszegi hitelállomány 2,7 mrd Ft volt, ami alig 

haladta meg az országos érték egynegyedét (MTI-BAMA, 2009). (Az óvatos 

külső forrásbevonás eredményeképpen 2010 végére Zalaegerszeg a megyei jogú 

városok rangsorában a legkisebb adóssággal rendelkezők közé tartozott 

                                                   
73 2009 közepén a 18 megyeszékhelyváros együttesen 183 milliárd Ft adósságot halmozott fel 

(MTI-BAMA 2009). 
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[www.progresszivintezet.hu].). Ugyanakkor 2009-ben a kisvárosok országos 

átlag adósságállományát (1 mrd Ft) Zalakaros megközelítette (0,96 mrd Ft), míg 

Csesztreg adósságállománya a községek átlagának (20 millió Ft) másfélszeresét 

tette ki (országos átlag adatok: MTI-BAMA, 2009). Csesztregen a külső 

forrásbevonást elsősorban a pályázatok önrészének biztosítása tette szükségessé. 

Zalaegerszegen az önrész finanszírozása a felvett hitelek mintegy 30%-át tette 

ki, míg a többi rész az infrastrukturális fejlesztéseket és a sürgető intézmény 

felújításokat szolgálta. Zalakaroson a kedvező kondíciójú hitelfelvétel 

lehetősége indokolta a külső forrásbevonást. 

2009-ben a megyei jogú városok és fővárosi kerületek egy lakosra jutó 

adósságállománya 1,6-400 ezer Ft között mozgott (www.progresszivintezet.hu). 

Közülük az 50 ezer Ft alattiak számítottak a legkedvezőbb helyzetűeknek, 

amelybe Zalaegerszeg is beletartozott (43,1 ezer Ft/fő) (42. táblázat). 

Az önkormányzati szektorban 2009-ben országos szinten az egy főre jutó 

adósságállomány 89,2 ezer Ft74-ot tett ki, ami 40-60%-kal haladta meg a vizsgált 

települések mutatójának értékét. Ezen összehasonlítások alapján tehát a vizsgált 

települések adósságszintje a működést nem veszélyezteti. A teljesített 

bevételekhez viszonyított hitelarányok és a hitelállomány fajlagos mutatói 

alapján megállapítható, hogy egyik település sem adósodott el az önkormányzati 

szféra egyre több települését érintő aggasztó méretű hitelállományához képest. 

Együttesen a fejlesztési célra történő pénzeszközátvételek, illetve 

támogatásértékű bevételek mindegyik vizsgált településnél növekvő tendenciát 

mutatnak. 

Az egyes települések felhalmozási képessége közötti különbséget jól 

mutatják az 1996-2009. évek egy főre jutó felhalmozási kiadásai (9. ábra). A 

mutatókban jól tükröződnek a vizsgált települések eltérő adottságai és 

sajátosságai, nevezetesen Csesztreg község hátrányos helyzete, Zalaegerszeg, 

                                                   
74 Az önkormányzati alrendszer 2009. évi hosszú lejáratú kötelezettsége 893.807.480 ezer Ft 

(www.allamkincstar.gov.hu). 
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mint megyeszékhely pályázati aktivitása és relatíve kedvezőbb forrásszerző 

képessége, valamint Zalakaros kisváros azon erőssége, hogy kedvező 

idegenforgalmi adottságait jól tudja kamatoztatni a hazai és uniós támogatások 

elnyerése érdekében. 
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9. ábra: Az egy főre jutó felhalmozási kiadások alakulása néhány 

településen, 1996-2009 
Forrás: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zalakaros Város Önkormányzata, 

Csesztreg Község Önkormányzata költségvetési beszámolói, 1996-2009 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/index.jsp 

Saját gyűjtés (számítás) és szerkesztés 

A grafikon jól mutatja, hogy a legrosszabb fejlesztési kondíciókkal az 

ÖNHIKI-s Csesztreg kistelepülés rendelkezett, ugyanis – a kiugró értéket 

mutató 1999. és 2000. év kivételével – az egy főre jutó felhalmozási kiadása 10-

82 ezer Ft között alakult (átlag: 51,9 ezer Ft). A kedvezőtlen fejlesztési kondíció 

nemcsak Csesztregre jellemző, hanem más kistelepülésekről is elmondható. 

Csesztregen kívül megvizsgáltam Felsőrajk (ÖNHIKI-s) és Zalacséb 

kistelepülések fejlesztési lehetőségeit is. Az egy főre jutó felhalmozási kiadások 

nagyságát a 43. táblázat mutatja. 
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43. táblázat: Az egy főre jutó felhalmozási kiadás alakulása néhány 

kistelepülésen 

Évek 
Csesztreg Felsőrajk Zalacséb 

ezer Ft/fő 

2000 124,7 10,9 8,1 

2006 51,8 10,4 21,1 

2009 82,3 18,5 13,7 
Forrás: Csesztreg Község Önkormányzata, Felsőrajk Község Önkormányzata, Zalacséb Község 

Önkormányzata költségvetési beszámolói, 2000; 2006; 2009 saját szerkesztés; 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/index.jsp alapján saját szerkesztés 

A táblázatból látható, hogy a fajlagos felhalmozási kiadások három év 

(2000; 2006; 2009) költségvetési adatai alapján az ugyancsak hátrányos helyzetű 

Csesztreghez (átlag: 86,3 ezer Ft) képest Felsőrajkon és Zalacsében lényegesen 

alacsonyabbak (átlag: 13,3 ezer Ft; 14,3 ezer Ft). E kistelepülések fajlagos 

felhalmozási kiadásai – Csesztreg kivételével – az országos átlagnak (36,3 ezer 

Ft) (www.allamkincstar.gov.hu), alig 40%-át teszik ki. Csesztreg kedvezőbb 

helyzete az odatelepült termelő vállalkozásokhoz és ez által a pályázati önrész 

relatíve könnyebb megteremtéséhez kapcsolódik. A másik két településre még 

fokozottabban jellemző a hátrányos helyzet, a gyenge gazdasági háttér, a magas 

munkanélküliség, az alacsony ellátási és jövedelmi színvonal. Mindezek 

következményeként a rendszerváltás után két évtizeddel e települések 

lakosságának életszínvonala a városiakéhoz képest felére csökkent. Ebben nagy 

szerepe van a mezőgazdaság leépülésének. Példaképpen, 1990-re a 

mezőgazdaságból élők, illetve a földjükből számottevő kiegészítő jövedelemmel 

rendelkezők aránya már csak 10-10% körül mozgott (Kopátsy S. 2010). 

Az említett problémák Zala megye 169 hátrányos helyzetű településéről is 

elmondhatók, ezek zöme (mintegy 75%-a) ugyanis szintén a kistelepülési 

kategóriába (1.000 fő alatti lakosságszám) tartozik. E településeken az 

önkormányzatok is az átlaghoz képest nehezebb helyzetben vannak. 

Mindegyikükre jellemző, hogy az előírt feladatok ellátásához nem rendelkeznek 

elegendő forrással. Ez kihat a pályázati önerő biztosítására, és nehezíti a 
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pályázatokon való részvételüket. E problémák megoldását segítheti a központi 

és különböző területi (települési) szintek közötti feladat- és finanszírozás-

megosztás átalakítása, melynek révén a kistelepülések feladatait jobban kellene 

igazítani azok funkcióihoz, támogatási forrásaihoz. 

Zalaegerszegen a fajlagos felhalmozási mutató ugyanebben az időszakban – 

az ugyancsak kiugró értéket mutató 2008. év kivételével – 19-100 ezer Ft között 

szóródott (átlag: 56,1 ezer Ft), ami közepesnek tekinthető fejlesztési pozíciót 

jelentett. Ezt igazolja az is, hogy a 2009. évi egy főre jutó felhalmozási kiadás 

(85,5 ezer Ft) közel két és félszerese az alacsony országos átlagnak (36,3 ezer 

Ft) (http://www.allamkincstar.gov.hu). 

A vizsgált települések közül Zalakaros fejlesztési kondíciói voltak a 

legjobbak. Zalakaros egy főre jutó felhalmozási kiadása – az egyszeri alacsony 

kiadású 1996. év kivételével – 74-342,7 ezer Ft között mozgott (átlag: 185,5 

ezer Ft). Ez az átlagérték a másik két település átlagértékének több mint 

háromszorosa. Ugyanakkor a 2009. évi egy főre jutó felhalmozási kiadás (342,7 

ezer Ft) az országos átlagnak (36,3 ezer Ft) közel tízszerese. Tehát a fürdőváros 

ebben az évben különösen kiemelkedő fejlesztési pozícióval rendelkezett. 

Megvizsgáltam a kötelező és önként vállalt feladatok kiadásainak arányát. 

Zalakaroson az önként vállalt feladatok 2-5%-os kiadási részarányt jelentenek, 

így érdemben nem befolyásolják a fejlesztések megvalósítását. 

Csesztregen – ÖNHIKI-s település révén – csak kötelező feladatellátás van. 

Zalaegerszegen viszont 2006-tól az önként vállalt feladatok 17-18%-os kiadási 

részaránya – az indokoltságot figyelembe véve – felülvizsgálatot igényelne a 

kisebb fejlesztési feladatok finanszírozhatósága érdekében. 

Összességében a vizsgált települések költségvetési bevételi struktúráját 

vizsgálva megállapítható, hogy 2000 és 2009 között a felhalmozási bevételek  

aránya a kisebb lélekszámú településkategóriában csökkent, eközben a 

megyeszékhelyen nagyjából változatlan maradt. A felhalmozás aránya a 
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megyeszékhely város esetében a legmagasabb, amit a pályázatokhoz szükséges 

saját forrás biztosítása, illetve a nagyobb hitelképesség tesz lehetővé. Minél 

kisebb a település, a bevételek annál kevesebb hányadát tudják az 

önkormányzatok településfejlesztésre fordítani. 

A vizsgált települések felhalmozási bevételeinek alakulását a saját bevételek, 

ezen belül is a telek- és egyéb ingatlanértékesítés bevételei, valamint a pályázati 

lehetőségek kihasználása befolyásolja leginkább. Ez utóbbiak szerepe különösen 

jelentős, esetenként szinte egyetlen esély a fejlesztési célok megvalósítására.  
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5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

A dolgozat eredményeit bemutató fejezetben a területfejlesztési tervezés 

mechanizmusát, a tervek végrehajtását és a fejlesztések finanszírozását 

vizsgáltam meg regionális, megyei, kistérségi és települési viszonylatokban. 

Külön foglalkoztam a településfejlesztéssel és benne a különböző méretű 

települési önkormányzatok szerepével és településfejlesztési célú költségvetési 

forrásaival. A vázolt témakörök vizsgálatából az alábbi következtetések 

adódtak. 

 A területi tervezés (koncepciók és programok kidolgozása) a Nyugat-

dunántúli régióban a vizsgált időszakban összességében magas színvonalú 

volt. Problémaként állapítható meg azonban a fejlesztési célok túl általános 

vagy túl aprólékos, részletekbe menő megfogalmazása. A tervezők kevés 

energiát fordítottak a kitörési pontok egyértelmű megfogalmazására, emellett 

a jövőképet is gyakran változtatták, minden új koncepcióban az előzőtől 

eltérő jövőképet határoztak meg. 

 A megyei szintű fejlesztési terveknél ugyancsak jellemző volt a 

súlypontképzés hiánya. Emellett olyan célokat is meghatároztak (vagy 

legalábbis a többiektől nem különítettek el), amelyek megvalósítása nem 

helyi kompetenciába tartozik, hanem megyén kívüli döntésektől függ.  

 Kistérségi szinten még nem mindenhol ismerték fel a területfejlesztési 

tervezés jelentőségét. Ezen a szinten a tervezést sokáig módszertani 

problémák, napjainkban pedig a kistérséget alkotó települési 

önkormányzatok érdekeinek összehangolatlansága befolyásolja.  

 A településfejlesztési tervek kidolgozása önkormányzati feladat. A 

tervezésnek elsősorban a nagyobb települések (főleg a városok) 

tulajdonítanak jelentőséget, a kisebb településeknél a terveket a választási 

ciklushoz igazodó (polgármesteri) gazdasági programokkal „helyettesítik”.  
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 Az elemzések szerint a vizsgált térségekben és településeken a különböző 

szintű tervek egymásra épülnek, az alsóbb szintű tervek összhangban vannak 

a felsőbb szintűekkel. Az uniós csatlakozás óta a tervezés során nagy 

figyelmet fordítanak az NFT I-ben és az ÚMFT-ben szereplő uniós források 

megszerzési lehetőségeinek feltárására regionális, megyei, kistérségi és 

települési szinteken egyaránt. E forrásszerzési igény esetenként még a valós 

területi/helyi szükségleteket is felülírja, így előfordul, hogy nem a lokális 

szükségletek, illetve tervek, hanem a pályázati lehetőségek orientálják a 

helyi fejlesztési politikát. 

 A vizsgálat feltárta, hogy a tervezés során minden szinten igyekeztek 

érvényesíteni a partnerség elvét, a terület- és településfejlesztés szereplőinek 

bevonását a tervezés különböző fázisaiba. A tervek „társadalmasításának” 

eredménye azonban meglehetősen differenciált. Bár a kötelező 

tervegyeztetéseket mindenhol megtartották, azonban a vélemények 

megismerése és figyelembevétele gyakran formális volt. A különböző 

tervegyeztetési fórumokon a lakosság részéről sokszor érdektelenség 

mutatkozott. 

 A disszertációban megállapításra került, hogy a területfejlesztés pénzügyi 

finanszírozási rendszerének kialakulását az 1996. évi területfejlesztési 

törvény gyorsította meg, a finanszírozási formák (előirányzatok) száma és 

elnevezése azonban sokszor változott. A gyakori változások megnehezítették 

az előrelátást, elbizonytalanították a potenciális fejlesztőket.  

 1996 és 2009 között tízféle, 95%-ban regionális és megyei szintre 

decentralizált célelőirányzat és alap képezte a terület- és településfejlesztés 

hazai forrásait. Ez a támogatási rendszer megyei és kistérségi szinten 

egyaránt fontos szerepet töltött be az EU-konform pályázati rendszer széles 

körű megismerésében és begyakorlásában. 2010-ben a területfejlesztés hazai 

forrásai megszűntek, helyüket az uniós támogatások vették át. 
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 A Nyugat-dunántúli régió megyéi közül 1996 és 2008 között Zala megye 

kapta a legtöbb hazai támogatást, ami összhangban van a megye relatíve 

alacsony fejlettségével. A támogatások kétharmadát a megyében az 

önkormányzatok vették igénybe (országosan ez az arány 90% volt), amiből 

jellemzően életkörülményeket javító fejlesztéseket (helyi infrastruktúra, 

oktatás, útfelújítás) valósítottak meg. Viszonylag kevés támogatás jutott 

gazdaság- és humánerőforrás-fejlesztésre. Az önkormányzatok által elnyert 

támogatások jelentékeny részének, különösen a kistelepülések esetében 

költségvetési forráshiány pótló szerepe volt és a kötelező önkormányzati 

alapfeladatok ellátását segítette elő. 

 Az elemzések és az interjúk alapján megállapítható, hogy az uniós források 

elsősorban a nagy összegű (magas bekerülési költségű) beruházásokat 

támogatják, amik általában a városokban valósulnak meg. Ennél fogva a mai 

uniós pályázati rendszer nem segíti megfelelően a kistelepülések fejlődését, 

mert célstruktúrája nem illeszkedik azok szükségleteihez. Ezért – a hazai 

területfejlesztési támogatások megszűnésének okán is – célszerű lenne a 

pályázati/támogatási rendszer felülvizsgálata és olyan irányú módosítása, 

ami az eddiginél nagyobb mértékben tenné lehetővé a községi (kistelepülési) 

fejlesztések támogatását is. 

 Az önkormányzatok rendelkezésére álló fejlesztési források a települések 

költségvetésében jelennek meg. A különböző méretnagyságú és funkciójú 

települések (Zalaegerszeg, Zalakaros, Csesztreg) működési és felhalmozási 

bevételeinek struktúrája eltér egymástól. Az elemzésből az a következtetés 

vonható le, hogy az önkormányzatok fejlesztési forrásain belül 

visszaszorultak a saját bevételek és a települések méretétől és adottságaik 

kihasználásától függően megnőtt a költségvetési támogatások, majd később a 

hazai, ezt követően pedig az uniós pályázati források aránya. A folyamat 

végül oda vezetett, hogy napjainkban a kistelepülések fejlesztésének forrását 
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javarészben a költségvetési támogatások, a nagyobb településeknél pedig az 

uniós források teszik ki. 

 A különböző méretű települések fejlesztési pozícióját befolyásoló tényezők 

közül a 90-es évek végén még az állami támogatások nagysága volt a 

meghatározó, mára viszont az adott település forrásszerző képessége vált 

döntővé. Ezen a téren a nagyobb települések, főleg a városok vannak 

előnyös helyzetben. A városokéhoz hasonló azon települések fejlesztési 

pozíciója is, amelyek a kedvező adottságaikat (pl. idegenforgalmi vonzerő) a 

forrásszerzés érdekében is jól tudják kamatoztatni. Ezzel szemben az 

elmaradott, valamilyen szempontból hátrányos helyzetűnek minősülő 

települések fejlesztési (felzárkózási) lehetőségei jelentősen beszűkültek és 

ezen a téren jobbára csak az uniós pályázati és támogatási rendszer 

megváltoztatása hozhat javulást. 
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1) Nyugat-Dunántúlon az 1996-2020 közötti időszakra vonatkozó térségi és 

települési fejlesztési tervekben nem kapott kellő hangsúlyt a fejlesztések 

„kitörési pontjainak” egyértelmű meghatározása, ami nehezítette a 

támogatások koncentrált és területileg hatékony felhasználását. A 

kistérségi szintű tervezés hatékonyságát a települési önkormányzatok 

fejlesztési elképzeléseinek és érdekeinek összehangolatlansága rontotta. A 

helyi fejlesztéspolitikát (főleg a kistelepüléseken) hátrányosan 

befolyásolta, hogy a szükségletek helyett gyakran a pályázati 

lehetőségekből indultak ki. Bár a törekvések, a pályázatok a felzárkózást 

célozták meg, a regisztrált eredmények, a fejlettségi mutatók lemaradásról, 

leszakadásról árulkodnak. 

2) A Nyugat-Dunántúlon a települések közötti fejlettségi különbségek 

alakulásában a térségi/települési adottságok, a településméret és a 

forrásszerző képesség játszanak meghatározó szerepet. Ezek mellett a 

fejlettségi különbségeket a pályázati aktivitás, a támogatási intenzitás és a 

pályázati önerővel való rendelkezés mértéke is befolyásolja. A 

kistelepülések jórészében ördögi kör alakult ki: kellő gazdasági aktivitás, 

elfogadható fejlesztések híján nem képződik elegendő saját forrás, e 

források nélkül pedig nincs lehetőség külső pénzügyi források elnyerésére, 

vagyis a gazdaság- és humánerőforrás fejlesztésére. Kimutatható, hogy ott 

van a legnagyobb baj, ahol az állami támogatásokat az életkörülmények 

javítására, a működéshez szükséges, de hiányzó pénzek pótlására voltak 

kénytelen fordítani, s nem maradt „energia” a jövő építésére. 
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3) A Zala megyei települési önkormányzatok 2000-2009 közötti 

költségvetéseit elemezve ráirányítottam a figyelmet azokra a tényezőkre, 

amelyek a finanszírozási források megszerzése szempontjából 

differenciálják a településeket, és a forráselosztás mechanizmusa miatt a 

források elaprózódásához is vezettek. A fejlesztések terén a támogatások 

és a forrásszerző képesség a döntő tényezők, és ez a körülmény tovább 

erősítheti a települések között meglévő differenciákat. 

4) A területi tervezés mechanizmusának és a fejlesztések finanszírozásának 

kapcsolatrendszerét alapul véve olyan új összefüggésekre rávilágító 

ábrákat szerkesztettem, amelyek a kutatás és az oktatás számára is jól 

hasznosíthatók. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

7.1. Magyar nyelvű összefoglaló 

A disszertáció a területi és települési szintű tervezéssel, a terület- és 

településfejlesztés pénzügyi forrásaival és támogatási rendszerével, valamint az 

önkormányzatok településfejlesztésben betöltött szerepével foglalkozik.  

A vizsgálatok területi dimenzióit a következő térségek és települések 

képezik: a Nyugat dunántúli régió, ezen belül Zala megye, a megye kistérségei, 

elmaradott térségei és a megye három jellegadó települése, a megyeszékhely 

Zalaegerszeg, a dinamikusan fejlődő üdülőváros Zalakaros és az önhibáján kívül 

hátrányos helyzetű Csesztreg község. A vizsgálatok által átfogott időszakok a 

vizsgálat témájától és az adatbázis elérhetőségétől függően eltérnek egymástól: a 

tervezés terén 25 év (1996-2020), a hazai támogatási rendszer tekintetében 13 év 

(1996-2008), az uniós támogatási rendszernél 14 év (2000-2013), az 

önkormányzati szerepvállalás elemzésénél pedig 10 év (2000-2009) voltak. 

A terület- és települési tervezéssel kapcsolatban bemutattam és értékeltem a 

területfejlesztési törvény megjelenése (1996) óta készített hosszú távú 

területfejlesztési koncepciókat és középtávú fejlesztési programokat (összesen 

18 tervet és programot). A vizsgálat fő szempontjai a következők voltak: a 

tervek tartalma, egymásra épülése, az alsóbb szintű tervek illeszkedése a felsőbb 

szintű tervekhez (egyebek között az Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz, 

továbbá az első és a második nemzeti fejlesztési tervhez), valamint a partnerség 

elvének érvényesülése a tervezés során. 

A fejlesztési forrásokat illetően a hazai és az uniós támogatási rendszert 

vizsgáltam meg részletesen. A hazai támogatási rendszeren belül kiemelten 

foglalkoztam a megyei és regionális szintre decentralizált forrásokkal és külön-

külön elemeztem a megye, a kistérségek és a vizsgálatba bevont települések 

pályázati aktivitását, a forrásszerző-képességet és az elnyert támogatások területi 

allokációját. Az uniós támogatási rendszert az első és a második nemzeti 
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fejlesztési terv időszakára vonatkozóan tekintettem át. Utóbbi esetben a régió 

első akciótervét is górcső alá vettem. Rámutattam arra a változásra, ami abból 

adódik, hogy az NFT I. időszakával ellentétben a 2007-2013 közötti 

költségvetési periódusban már a magyar régiók, így a Nyugat-Dunántúl is 

rendelkezik önálló operatív programmal és Brüsszel által is jóváhagyott 

támogatási kerettel. Az elemzések felhívták a figyelmet arra, hogy az uniós 

pályázati és támogatási rendszer átalakításra szorul abból a célból, hogy a hazai 

támogatások megszüntetése (szüneteltetése) miatt kieső kisösszegű támogatási 

igényeket is kezelni tudja, és ennek révén a községek, de főleg a kistelepülések 

is hozzájuthassanak uniós forrásokhoz. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy az uniós támogatási rendszer a nagyobb 

értékű befektetések preferálásával a települések „összefogását” is ki akarja 

kényszeríteni. 

A hazai támogatási rendszer megszűnése a kistelepülések fejlesztéseinek 

visszaszorulását vonja maga után, ami beláthatatlan gazdasági, társadalmi 

következményekkel járhat. 

Külön fejezetben értékeltem és összehasonlítottam különböző méretű és 

funkciójú települési önkormányzatok (Zalaegerszeg, Zalakaros és Csesztreg) 

költségvetési szerkezetét. A működési bevételeken belül kitértem a helyi adók 

(iparűzési adó, idegenforgalmi adó) szerepére. Zalaegerszegen és Zalakaroson 

ezek az adónemek adják a működési bevételek döntő hányadát, Csesztreg 

községben viszont csak alacsony arányt képviselnek. A két adónemből származó 

bevételeknek fontos szerepük van a pályázati önerő finanszírozásában. A 

felhalmozási bevételeken belül az átvett pénzeszközöket és az ún. felhalmozási 

célú támogatásértékű bevételeket elemeztem részletesebben. Ez utóbbi 

bevételek között jelennek meg 2006 óta az elnyert hazai és uniós támogatások 

is. Ezeknek a támogatásoknak az összegét, arányát és tendenciáját vizsgáltam 

meg települési szinten. 
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Bemutattam a vizsgált települések fajlagos felhalmozási kiadásainak 

alakulását is, más települések (kisváros [gyógyfürdővel]: Lenti; kistelepülések: 

Felsőrajk, Zalacséb) összehasonlító elemzésével, ami a következtetéseimet (pl. 

fejlesztési potenciál, önerő) megerősítette. 

Megállapítottam, hogy a különböző méretű és jogállású (funkciójú) 

települések között a fejlesztési forrásellátás, a forrásteremtési lehetőség és a 

fejlesztési potenciál (pozíció) tekintetében különbségek tapasztalhatók. Ezen a 

téren a városok és a kedvező gazdaságföldrajzi (pl. idegenforgalmi) adottságú 

települések vannak előnyösebb helyzetben a kisebb és a hátrányos helyzetű 

településekkel szemben. 

Foglalkoztam a pályázati önerő előteremtésével, ami különösen a hátrányos 

helyzetű településeken okoz problémát, hiszen még a kötelező feladatok 

ellátásához szükséges forrással sem rendelkeznek. A kistelepülések mellett az 

ÖNHIKI-s kisváros (Lenti) is hasonló helyzetben van. E finanszírozási 

feszültségek csökkentését segítheti a központi és a különböző területi 

(települési) szintek közötti feladat- és finanszírozás-megosztás átalakítása, így a 

kistelepülések (települések) feladatainak igazítása azok funkcióihoz, 

támogatásaihoz. Ezáltal lehetne esély az uniós forrásszerzés érdekében a 

települések összefogására is. Végül foglalkoztam azzal is, hogy a helyi 

önkormányzatok önként vállalt feladatai milyen mértékben befolyásolják a 

fejlesztési lehetőségeik alakulását. 
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7.2. Angol nyelvű összefoglaló - Summary 

The dissertation studies planning on regional and settlement level, the 

financial resources and subsidization system of regional and settlement 

development, as well as the role of local governments in settlement 

development. 

The regional dimensions of the study include the following regions and 

settlements: Zala County within the West Pannon Region, the micro-regions and 

the lagging behind regions of the county, and its three characteristic settlements, 

Zalaegerszeg, the county town, Zalakaros, which is a dynamically developing 

holiday resort, and Csesztreg, which is a disadvantaged village through no fault 

of its own. The time spans studied differ from each other depending on the 

subject of the study and the availability of the database: regarding planning it 

included 25 years (1996-2020), concerning the domestic subsidization system it 

involved 13 years (1996-2008), referring to the EU subsidization system 14 

years (2000-2013), and in the analysis of the role of the local governments 10 

years (2000-2009) were studied. 

In connection with regional and settlement planning, I presented and 

evaluated the long term regional development concepts and the midterm 

development plans (18 plans and programmes altogether) that have been issued 

since the introduction of the Act on Regional Development (1996). The 

guidelines of the study were the following: the content of the plans, how they 

were built on each other, the harmony of the lower level plans with the higher 

level ones (e.g. with the National Regional Development Concept as well as 

with the first and second National Development Plans), and the implementation 

of the principle of partnership during planning. 

Concerning the development resources, I studied the domestic and EU 

subsidization systems in detail. Within the domestic subsidization system, I 

placed emphasis on resources decentralized to county and regional level, and I 
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analysed separately the tendering activity, the resource acquisition ability and 

the regional allocation of the subsidies obtained, in connection with the county, 

the micro-regions, and settlements involved in the study. I surveyed the EU 

subsidization system regarding the duration of the first and second National 

Development Plans. In the latter case, I also examined the first action plan of the 

region. I pointed to the change, which follows from the present situation that in 

contrast with the period of the First National Development Plan, in the 

budgetary period of 2007-2013, the Hungarian regions, including the West 

Pannon Region, also have independent operative programmes and available 

subsidies approved by Brussels. The analyses draw attention to the fact that the 

EU tendering and subsidization system needs modification so that it could be 

able to handle the small-amount requests that follow from the cessation 

(discontinuance) of the domestic subsidies, and villages, particularly small 

settlements could have access to EU resources. 

However, it must be mentioned that the EU subsidization system intends to 

enforce collaboration between settlements by giving preference to high amount 

investments. The cessation of the domestic subsidization system results in a 

decrease in developments regarding small settlements, which might carry 

incalculable economic and social consequences. 

In a separate chapter I evaluated and compared the budget structures of local 

governments of settlements with different sizes and structures (Zalaegerszeg, 

Zalakaros, and Csesztreg). Within operation incomes I also touched upon the 

role of local taxes (tax on industrial production, tax on tourism). These taxes 

provide the crucial part of operation incomes in Zalaegerszeg and Zalakaros, 

whilst they represent only a small proportion in the village of Csesztreg. 

Incomes from these two taxes have an important function as finance for own 

reserves in tenders. Within non-operating income I analysed particularly the 

received financial instruments, and the so-called accumulation grants and 

contributions. The domestic and the EU subsidies, which have been obtained 
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since 2006 also appear amongst the latter category of incomes. I examined the 

amounts, proportions and tendency of these subsidies on settlement level.  

I presented the course of specific accumulation expenditures regarding the 

surveyed settlements with a comparative analysis of other settlements (small 

town [with thermal bath]: Lenti; small settlements Felsőrajk, Zalacséb), which 

has confirmed my deductions (e.g. development potential, own reserves). 

I ascertained that there are differences between settlements of various sizes 

and legal status (function) as far as development resource allocation, resource 

creating opportunities, and development potential (position) are concerned. In 

this regard, towns and settlements with favourable economic geographical 

conditions (e.g. tourism) are in a more advantageous position than smaller and 

disadvantaged settlements. 

I studied fund-raising for own reserves for tenders, which is especially 

difficult in disadvantaged settlements, since they do not even have the necessary 

resources at their disposal to fulfil their obligatory tasks. Besides small villages 

the small town of Lenti, which is disadvantaged through no fault of its own, is in 

a similar situation. Reduction of these financing tensions could be helped by 

reshaping the task and finance division between the central and different 

regional (settlement) levels, in this way adjusting the tasks of small settlements 

(settlements) to their functions and subsidies. By this means there would also be 

a chance for the settlements to join forces in order to obtain EU resources. 

Finally, I also dealt with the question to what extent the voluntarily undertaken 

tasks of local governments influence the course of their development 

possibilities. 
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8. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Az igényes felsőoktatási tevékenységnek korunkban részét kell, hogy 

képezze a tudományos kutatás, amit jelen esetben egyfajta kihívásként, de 

mindenképpen több tudásra vágyva éltem meg. 

A kutatómunkához nemcsak elhivatottságra, de segítő munkatársi 

kollektívára, építő szakmai kapcsolatokra, és előre vivő vitákon alapuló 

véleménycserékre van szükség. 

Először is tiszteletteljes köszönetet mondok doktori értekezésem 

témavezetőjének Dr. Sarudi Csaba Professzor Úrnak, aki útmutatásaival, 

tanácsaival, javaslataival, irodalmi ajánlásaival nélkülözhetetlen érdemi 

segítséget nyújtott a munkámhoz. 

Köszönet illeti Dr. Paál Jenő Professzor Urat és Dr. Tóth József Főiskolai 

Tanár Urat, akiknek biztatására kezdtem el a kutatómunkámat. 

Köszönetet mondok a területfejlesztési, illetve önkormányzati területen 

dolgozó kollégáknak – kiemelten Fejér Lajosnak, a Zala megyei 
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távú) cél 

Átfogó cél 
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Forrás: Az ÚMFT alapján a szerző összeállítása 



 

205 

 

5. melléklet:  Az OTK I., a Magyarország Nyugati Határmenti Régió és Zala megye Területfejlesztési 

Koncepciójának összehasonlítása 

Országos Területfejlesztési 

Koncepció I. 

(1998-2013) 

Magyarország Nyugati 
Határmenti Régió Komplex 

Területfejlesztési Koncepció 

(1998 -2013) 

Zala megye Területfejlesztési Koncepció 

(1996-2010) 

Területi jellegű átfogó irányelvek Stratégiai célok Stratégiai célok 

 Társadalmi, gazdasági, környezeti céloknak 
megfelelő térbeli szerkezet kialakítása 

 Településhálózat, térszerkezet  
fejlesztés 

 Településrendszer fejlesztése 
 

 Fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése  Gazdaságfejlesztés  A megye gazdaságának korszerűsítése 

 Az erőforrások fenntartható hasznosítását 
biztosító fejlesztéspolitika érvényre juttatása 

a különböző természeti és földrajzi adottságú 

térségekben 

 Környezeti értékek védelme  Környezeti értékek védelme, természeti kincsek 
környezetbarát hasznosítása 

 Az innováció térbeli terjedésének elősegítése  Emberierőforrás-fejlesztés  Emberierőforrás-fejlesztés 

 A társad. szolidaritás és a hosszú távú gazd. 
érdekek érvényesítése a források területileg 

differenciált elosztásánál 

(35/1998. (XII.20.) OGY határozat) 

 Vidékfejlesztés  Vidékfejlesztés (kistérségekre támaszkodva) 

A Nyugat-dunántúli régió fejlesztési irányai 
 Műszaki infrastruktúra-fejlesztés  Országos és nemzetközi műszaki infrastruktúra  

rendszer befogadása a területi szerkezetbe, belső 

infrastruktúrafejlesztés 

 Gazdaságfejlesztés 

 Humán infrastruktúra fejlesztése 

 Műszaki infrastruktúra fejlesztése 

-    - Közlekedés 

-    - Vízgazdálkodás 

   - Energiaellátás 

(35/1998. (XII.20.) OGY határozat) 

 Intézmény-, szervezetfejlesztés  A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének 
kialakítása 

 EU-csatlakozás, regionális 
kapcsolatok 

 Idegenforgalom fejlesztése a mező- és erdőgazdaság 
válságos helyzetének soron kívüli kezelése megyei 

agrárgazdaság fejlesztési program készítése 

(3/1998. (X.1.) RFT határozat) 

 Kistérségi területfejlesztési társulások programjainak 

koordinálása 

Saját gyűjtés és szerkesztés 



6. melléklet 

A Nyugat-dunántúli Területfejlesztési Program cél- és intézkedésrendszere, 

2000-2006 
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A Nyugat-dunántúli régió „Jövőképe” 

EU SZINTŰ REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG ELÉRÉSE 

Stratégiai célok 

1. Verseny- 
képesség 

erősítése 

2. Életminőség 
javítása és az 

EU-életszínvonal 
közelítése 

3. Környezet- 
védelem és 

fenntarthatóság 

5. EU-integráció 

Stratégiai programok (prioritások) 

Operatív programok (intézkedések) 

1.1. Intézkedés: 

„Kútfő” 
- innovatív közösségi        

  kezdeményezésekért 

2.1. Intézkedés: 

„Vállalkozási útjelző” 
- tanácsadás növekedni  

  képes vállalkozások 
  számára 

3.1. Intézkedés: 

„Elérhetőség” 
- közlekedési infrastruktúra 

  fejlesztéséért 

4.1. Intézkedés: 

„Életterünk” 
- környezetgazdálkodási 

  program 

1.2. Intézkedés: 

„Esély” 
- munkaerőpiac 
  fejlesztéséért 

2.2. Intézkedés: 

„Vállalkozási tőke” 
- innovációs befektetési  
  program 

3.2. Intézkedés: 

„Integrált vidékfejlesztés” 
4.2. Intézkedés: 

„Háló” 
- egészségügyi és  
szociális program 

1.3. Intézkedés: 

„Szikra” 
- kutatás-fejlesztési és 
  a felsőoktatási  
  kapacitás növelése 

2.3. Intézkedés: 

„Vállalkozási infrastruktúra” 
- a vállalkozásokat és a 
  technológiai innovációt 
  támogató létesítmények 

3.3. Intézkedés: 

„Intelligens régió” 
- területfejlesztés helyi/ 
   kistérségi  
   intézményrendszerének 

   fejlesztéséért 

4.3. Intézkedés: 

„Örökségünk” 
- a kulturális örökség és 
  az épített környezet  
  védelméért 

 2.4. Intézkedés: 

„Kilátó” 
-kiemelt turisztikai 
 vonzerők fejlesztéséért 

3.4. Intézkedés: 

„Kézfogás” 
- régióhatáron átnyúló 
  együttműködésért 

 

Átfogó intézkedés: Tervezés és programozás 

 

„KÖZÉP-EURÓPA EGYIK VEZETŐ 

RÉGIÓJA SZÜLETIK” 

1. prioritás 
Humánerőforrás-

fejlesztés  

2. prioritás 
Vállalkozás és 

technológiai innováció 

3. prioritás 
Régióépítés 

4. prioritás 
Életminőség 

javítása 

4.Regionális 
identitás és 

kohézió 

 Forrás: Nyugat-dunántúli Régió (Múlt Jelen Jövő) Győr-Sopron, 2009. p. 104. 

Lados Mihály szerkesztése 
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7. melléklet:   A Nyugat-dunántúli régió regionális átfogó programjának szerkezete, 2007-2013 
PRIORITÁSOK 

 1 2 3 4 5 6 7 

Prioritás Gazdaságfejlesztés Humánerőforrás-
fejlesztés 

Közlekedés Környezetvédelem Energia Település-fejlesztés Turizmus 

Regionális 

szintű  

Középtávú 
cél 

Pannon Gazdasági 
Kezdeményezés a 
regionális gazdasági 
szerkezet 
megújításáért 

A Nyugat-dunántúli 
emberkincsért – a 
humán közösségi 
szolgáltatások, az 
intézményi gyakorlat, 

valamint a 
közigazgatás 
megújítása 

Az öt országot 
összekötő Nyugat-
Dunántúli régió 
nemzetközi és belső 
elérhetőségének javítása 

Életterünk az élő és 
megújuló Nyugat-
Dunántúl – környezet-
gazdálkodás, a 
környezeti tudatosság 

erősítése és a 
környezetvédelmi 
infrastruktúra fejlesztése 

Hatékony és 
biztonságos 
energiaellátás és a 
megújuló 
energiaforrások 

széles körű 
alkalmazása 

A településszerkezet 
megerősítése 
integrált 
településfejlesztési 
programok révén 

A Pannon 
örökség 
megújítása - az 
épített és 
kulturális 
értékeinkért 

Ágazati 

program 
(központi) 

K+F és innováció a 
versenyképességért 
A vállalkozások 
(kiemelten a kkv-k) 

komplex fejlesztése 
A modern üzleti 
környezet erősítése 
JEREMIE-típusú 
pénzügyi eszközök 

Munkaerőpiacra való 
belépés ösztönzése 
Minőségi oktatás 
biztosítása 

Emberi erőforrás fejl. 
képzés kutatás és 
innováció területén 
Egészségmegőrzés 
Az oktatási 
infrastruktúra-fejl. 

Az egészségügyi 
infrastruktúra-fejl. 
A munkaerő-piaci 
részvételt támogató 
infrastruktúra fejl. 
Kulturális infrastrukt. 

fejlesztés 

Az ország és a 
régióközpontok 
nemzetközi 
elérhetőségének javítása 

Térségi elérhetőség jav. 
Közlekedési módok 
összekapcsolása, 
gazdasági központok 
intermodalitásának és 
közlekedési 

infrastruktúrájának 
fejlesztése 
Városi és elővárosi 
közösségi közl. fejl. 

Egészséges, tiszta 
települések 
Vizeink jó kezelése 
Természeti értékeink jó 

kezelése 
Fenntartható termelési 
és fogyasztási szokások 
ösztönzése 
 

Megújuló energia-
forrás  
felhasználás 
növelése 

Hatékony energia-
felhasználás 
Megújuló 
energiahordozó 
termelés 
(célnövény-

termesztés) 
kiterjesztése 
 

Vidéki örökség 
megőrzése 

Természet 
közeli, agro-
turizmus 
fejlesztése 

Regionális 
program 

Mikro-vállalk. tám. 
Klaszterek 
támogatása 
Kisvállalkozások 
innovatív tám. 

Környezetbarát 
energiaipar fejl., mg. 
szerk. vált., energia 
erdő + célnövény 
termesztés 

Önkormányzati 
hatáskörbe tartozó 
humán 
közszolgáltatások 
fejlesztése 

Alapfokú nevelés-
oktatás 
egészségügy 
energetikai oktatás 

Kistérségi közlekedés 
(4-5 számjegyű utak, 
mellékvasútvonalak) 
városi és agglomerációs 
közösségi közlekedés 

bioüzemanyag 
előállítás, bővítés 

Kistelepülések 
szennyvízkezelése 

Megújuló 
energiaátalakító 
művek kistérségi 
szintű preferálása 
Kistérség 

bekapcsolása az 
energiapiacba 
Energetikus-
képzés 

Nagyvárosok 
fejlesztése 
Térség központok 
fejlesztése 
Falvak fejlesztése 

Lepusztult 
településrészek 
rehabilitációja 
falvak települési 
infrastruktúrájának 
fejlesztése 

Gyógy- és 
termál turizmus 
Kulturális 
turizmus 
Tájegységi 

ökoturizmus 
Turisztikai 
menedzsment, 
marketing 
Turisztikai 
szolgáltatások 

Forrás: Nyugat-dunántúli Régió Regionális Átfogó Program (2007-2013), 2006
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8. melléklet 

Nyugat-dunántúli Operatív Program, 2007-2013 

 
Forrás: Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program (2007-2013), 2007
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9. melléklet 

Az ÚMFT, a Nyugat-dunántúli Operatív Program és Zala megye Területfejlesztési Programjának céljai  

ÚMFT (NFT II.) Nyugat-dunántúli Operatív Program Zala megye Területfejlesztési Programja  

Átfogó célok Átfogó cél 

-  Foglalkoztatás bővítése Környezetkímélő fejlesztésekkel az adottságokhoz illeszkedő 

gazd-i és közszolg. infrastruktúra megteremtése a növekedés 

és a foglalkoztatás elősegítésére 
 Tartós növekedés 

Specifikus célok Specifikus célok Specifikus célok (prioritási tengelyek) 

 A gazdaság bázisának 
fejlesztése 

 Helyi innovatív erőforrásokra és vállalati hálózatokra 
épülő gazdaság 

 Megújuló Pannon Gazdaság 
(Gazdaságfejlesztés) 

 Az üzleti környezet javítása  Jó környezeti állapot és a térségi központok, 

alközpontok biztonságos elérhetősége 

 Térségi elérhetőség, humánszolgáltatások, 

közlekedés, info- kommunikáció 

(Elérhetőség, infrastruktúra) 

 A versenyképesség erősítése  Minőségi szolgáltatásokra és örökséghasznosításra 
alapozott turizmus 

 Pannon Örökség (természeti, történelmi, 
kulturális) megújítása 

(Szolgáltatásbővítés) 

 A munkaerő-kínálat növelése  Helyi sajátosságokra épülő közszolgáltatásokat 
támogató infrastruktúra 

 Környezeti értékek, kulturális örökség 
megőrzése (Megújulás, felzárkózás) 

o a foglalkoztatási környezet 

fejlesztése 
 Térségközponti funkciókat hatékonyan ellátó, élhető 

városok alkotta városhálózat 

 Régióépítés 

o a munkaerő-kereslet 

növelése, m.hely bővítés 

-  

o az egyén 

foglalkoztathatóságának 

javítása 

  

Forrás: ÚMFT (2007-2013), 2007; Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program (2007-2013), 2006; Zala megye Területfejlesztési Koncepció és 

Területfejlesztési Program, Jövőkép, Koncepcionális célok (2007-2020), 2006 alapján a szerző összeállítása 
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10. melléklet 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Gazdasági Program elemeinek 

kapcsolódása a megyei területfejlesztési stratégiához és  

az első NFT prioritásaihoz 

Zala Megye 

Területfejlesztési 

Koncepció stratégiai 

céljai 

(1996-2010) 

Zalaegerszeg 

Gazdasági 

Programja 

fejlesztési céljai 

(1999-2002) 

Zalaegerszeg 

Gazdasági 

Programja fejlesztési 

céljai 

(2003-2006) 

A Gazdasági 

Program 

(2003-2006) 

kapcsolódása az 

NFT I-hez 

A megye gazdaságának 

korszerűsítése 

Munkahelyteremtő  

befektetések 

városba vonzása 

A gazdaság 

versenyképességének 

javítása 

Beruházás-ösztönzés, 

Kis- és középváll. 

fejl. (GVOP) 

Emberi erőforrások 

hatékonyabb 

hasznosítása és 

fejlesztése 

Felsőoktatás 

fejlesztése 

Foglalkoztatás- és 

humánerőforrás-

fejlesztés 

Technikai 

segítségnyújtás 

(HEFOP) 

Idegenforgalom 

fejlesztése, a mező- és 

erdőgazdaság válságos 

helyzetének soron 

kívüli kezelése, 

megyei agrárgazdaság 

fejlesztési program 

készítése 

Az idegenforgalom 

jelentős bővítése a 

termálfürdőre 

alapozva 

 

- - 

Környezeti értékek 

védelme 
- 

Környezeti és jóléti 

feltételek javítása 

Térségi infrastruktúra 

és települési 

környezet fejl. (ROP) 
Környezetvédelem, 

Közlekedési 

infrastruktúrafejl., 

Technikai 

segítségnyújtás 

(KIOP) 

Technikai 

segítségnyújtás 

(HEFOP) 

Országos és 

nemzetközi műszaki 

infrastruktúra rendszer 

befogadása a területi 

szerkezetbe, belső 

infrastruktúrafejlesztés 

Zalaegerszeg 

infrastrukturális 

fejlesztése, beleértve 

a lakásépítést 

- 

Stratégiai területek 

megszerzése, 

azokkal való 

gazdálkodás 

- - 

Forrás: Zalaegerszeg Középtávú Gazdasági Program, 1999-2002. p. 9. 

Zalaegerszeg Középtávú Gazdasági Program, 1999-2002. p. 7-9. 

Zalaegerszeg Középtávú Gazdasági Program 1999-2002. p. 11; p. 161. 

Zala Megye Területfejlesztési Koncepció 1996-2010, p. 11-12. 

Saját gyűjtés és szerkesztés 
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11. melléklet 

Zalakaros és Csesztreg fejlesztési céljainak kapcsolódása Zala megye 

területfejlesztési stratégiájához 

Zala Megye 

Területfejlesztési 

Koncepció  

stratégiai céljai 

(1996-2010) 

Zalakaros 

Településfejlesztési 

Koncepció 

stratégiai céljai 

(2000-2010) 

Csesztreg 

Középtávú 

Gazdasági Program 

fejlesztési céljai 

(2002-2006) 

Csesztreg 

Középtávú 

Gazdasági Program 

fejlesztési céljai 

(2007-2014) 

A megye gazdaságának 

korszerűsítése 

Ipari telephelyek 

létrehozása, gyógy- és 

üdülési szolgáltatások 

fejlesztése, 

beruházások 

- 

Ipari övezet 

kialakítása, 

új vállalkozás 

betelepítése 

Emberi erőforrások 

hatékonyabb 

hasznosítása és 

fejlesztése 

A város funkcióit 

erősítő képzések 
- - 

Idegenforgalom 

fejlesztése, a mező- és 

erdőgazdaság válságos 

helyzetének soron kívüli 

kezelése, megyei 

agrárgazdaság fejlesztési 

program készítése 

A turizmus és 

lakossági 

ellátórendszerek 

fejlesztése. 

A turizmus igényeit 

is szolgáló termék 

előállítás 

(mezőgazdasági 

kistermelés, borutak) 

„Lenti-Csesztreg” 

kerékpárút kiépítése 

Kerékpárút építés, 

kulturális örökségek 

felújítása 

Környezeti értékek 

védelme 

Környezetalakítás és 

a város építészeti 

arculatának 

formálása 

Parkosítás, fásítás, tó 

környezeti rendezése 
Parkosítás 

Országos és nemzetközi 

műszaki infrastruktúra 

rendszer befogadása a 
területi szerkezetbe, 

belső 

infrastruktúrafejlesztés 

Infrastrukturális 

fejlesztések és 
kapcsolódás a területi 

közlekedési 

hálózatokhoz 

Önkormányzati utak, 

járdák felújítása, 

csapadékvíz 
elvezetés, vezetékes 

ivóvíz hálózat 

felújítása, 

hulladékkezelés 

Belterületi utak, 

járdák felújítása, 

vezetékes 
ivóvízhálózat 

felújítása, 

autóbuszvárók 

felújítása 

- 
Marketing 

tevékenységek 

Ravatalozó- 

játszóterek építése 

Köztemetőkben 

közlekedő utak 

kialakítása 

Forrás: Zala Megye Területfejlesztési Koncepció 1996-2010., p. 11-12. 

Zalakaros Város Településfejlesztési Koncepció, 2000-2010. p. 15-16. 

Csesztreg Község Önkormányzatának Középtávú Gazdasági Programja, 2002-2006. p. 4-5. 

Csesztreg Község Önkormányzatának Középtávú Gazdasági Programja, 2007-2014. p. 4; 8. 

Saját gyűjtés és szerkesztés 
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12. melléklet 

Mélyinterjú 

Tombi Lajossal, Zalaegerszeg MJV alpolgármesterével 

(2010.07.30.) 

1. Milyen dokumentumokon alapult Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

településfejlesztése az 1996-1998. években? 

Az 1990-es évek közepétől egy eladósodott város gyors pénzügyi 

konszolidálását kellett elvégezni, és nevesíteni azon kitörési pontokat, amely 

a gazdasági, társadalmi fejlődés alapját jelentették. Erre az időszakra (1995-

1998) egy kezdetleges, pár oldalas gazdasági terv létezett néhány kisebb már 

futó, illetve megvalósítandó fejlesztési céllal. 

2. A rendszerváltás évtizedének végére (1999) – ami egy új választási ciklus 

kezdete – miért nem készült településfejlesztési koncepció? 

Nem lett volna értelme – hisz a fő fejlesztési irányok eldöntésre kerültek – és 

úgy koncepciót készíteni, hogy hiányzik a stabilitás és az EU-csatlakozást 

követően feltehetően új prioritások lesznek, nem volt célszerű, így csak 

gazdasági programok készültek. Az eltelt időszak, sőt még a 2000-es évek 

eleje is a város helyzetének „pozícionálását” jelentette, fő cél volt a város 

bekapcsolása a nemzetközi munkamegosztásba, amihez az 

infrastruktúrafejlesztés – beleértve a közlekedést – elindítása jelentette a 

kiindulást. A többi fejlesztési irány kijelölése a lakásépítés, a 

munkahelyteremtés, a szolgáltató szektor és az idegenforgalom terén történt. 

3. Az első OTK (1998), illetve Zala megye Területfejlesztési Koncepciója sem 

adott elegendő alapot a fejlesztési koncepció elkészítéséhez? 

E koncepciókban sok volt a rögtönzés, így erre tervezni, majd azokat 

végigvinni a vitafórumokon – és mire megvalósulhatnának új helyzet van – 

nem volt célszerű. A megye koncepciójában kevés olyan illeszkedési 

lehetőség volt, amelyre biztonságosan alapozni lehetett volna. Sok 
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ütközőpont jelentkezett, az elvi célok gyakorlati megvalósításában (pl. a volt  

katonai repülőtér fejlesztése), így elhúzódó döntéshozatal helyett a város 

inkább a megszerezhető forrásokban gondolkodott. 

4. Van-e tartalmi kapcsolat – az áthúzódó fejlesztéseket kivéve – az 1999-

2002. és a 2003-2006. évek gazdasági programjai között? 

Az 1990-es évek végén meghatározott fejlesztési irányok mind a mai napig 

érvényesek a szükségszerű változtatásokkal aktualizálva. A gazdasági 

programok egymásra épülése a korrekt kifejezés. 

5. Az uniós csatlakozás után is csak 2007-től van a városnak fejlesztési 

koncepciója. Miért? 

A csatlakozást követően új Országos Területfejlesztési Koncepció (2005) 

készült, így a feltételrendszer konszolidálódását követően volt érdemes 

koncepciót készíteni a korábbi fejlesztési szempontjaink alapján. 

6. A koncepció (gazdasági programok) fejlesztési döntései megalapozására 

történtek-e szélesebb körű egyeztetések, figyelembe véve a lakosság 

igényeit, észrevételeit? 

Fejlesztési terveinkben, döntéseinkben mindig egyeztettünk a gazdasági és 

társadalmi szereplőkkel, a kistérségünk önkormányzataival, hatóságokka l, 

civil szervezetekkel. A tervezésben kiemelt szerepe van a lakossági 

kezdeményezéseknek (képviselői fogadóórák, fórumok, beadványok útján), 

de a részérdekek mérlegelésekor mindig a közérdek a meghatározó. 

7. Van-e fejlesztési együttműködés a kistérség településeivel, más 

településekkel és a döntésekben számolnak-e az agglomeráció érdekeivel? 

Nagy horderejű döntéseinknél térségben (agglomerációban) is 

gondolkodunk, nem csak a város szűken vett érdekében. A várost és mintegy 

20-30 km-es körzetét (benne az agglomerációval) nem lehet szétválasztani 

(munkaerő-áramlás, oktatás, közlekedési kapcsolatok) a döntéseinknél. Az 
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agglomerációban kb. 100 ezer fő él, kölcsönös az egymásra utaltságunk. A 

város más településekkel való szélesebb körű együttműködésekkel – saját 

érdekei mellett – élt az ésszerű fejlesztési lehetőségekkel (pl. ISPA 

keretében 280 településsel – Zala megyét lefedően – hulladékgazdálkodási 

rendszer kiépítése, az EU-csatlakozás után 40 településsel együtt 

csatornarendszer kiépítése). Nagyobb térséget érintően lobbiztunk önálló 

prioritásokért (pl. erdőtelepítés, csapadékvíz-elvezetés), aminek 

megvalósulása a foglalkoztatási problémákon is enyhített volna. 

8. A külső tényezők hogyan hatnak a város fejlődésére? 

A legfontosabb külső tényezőnek tekintem a gazdasági szereplők 

(befektetők) városba vonzását, ami nagy probléma. Az ipari parkok 

létesítése, adókedvezmények felkínálása, stb. sem volt elegendő. A válság 

kezdetétől mintegy 8-10 tárgyalás van függőben. 

9. Mi a véleménye a fejlesztési célok és a pályázati kiírások illeszkedéséről? 

A térségünket érintően több hiányosságot tapasztalok. Kedvező lenne a több 

faipart, mezőgazdaságot érintő kiírás. A befektetők és az itt élők 

szempontjából az infrastruktúra folyamatos fejlesztése nagy igény. Fontos 

lenne az alternatív energiaforrások kihasználására fókuszálni. Sürgetők az 

idősotthonok létesítésére szóló kiírások. A pályázatok egy részénél probléma 

a megvalósítás túlzott költségigényes szabályozottsága (pl. kerékpárút), így 

célszerű lenne mérhető paraméterekre, indikátorokra pályázni és a 

megvalósítás módját az önkormányzatra bízni. 

10. Lát-e problémát a pénzelosztási arányokban, az önrész megteremtésében, 

az adósságállomány mértékében? 

A központi és regionális programok arányát az utóbbiak javára meg kellene 

változtatni, ami egyúttal a feladatok átrendezését is jelentené (a 

„megaprojektek” maradjanak az állam kezében, a többi legyen az 
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önkormányzatok feladata). Céljainkhoz a saját források nem elegendőek, így 

az önrész időnként hitellel egészül ki. A kohéziós programokhoz az önrészt 

a vállalatainkkal termeltettük ki. Fontos, hogy önrész hiánya miatt pályázat 

beadása nem maradt el. A megyei jogú városok között a 3 legkisebb 

adósságállománnyal rendelkezők közé tartozunk. 

11. Hogyan ítéli meg a fejlesztési forrásszerzés teljesítményét a vizsgált 

időszakban? 

A fejlesztéseink sorrendiségét – logikai rendben – a megszerezhető 

forrásokhoz igazítottuk. Ez vonatkozik a hazai támogatásokra (cél-, címzett 

és különböző alapok támogatásai) az előcsatlakozási alapok forrásaira és az 

EU-csatlakozás után elnyert (leginkább ROP) forrásokra. Az elmúlt 10-12 

évben mintegy 100 milliárd forint (közel fele a szlovén vasútépítést 

szolgálta) került Zalaegerszeg térségébe, és ebben nincs benne a magántőke. 

Ez a vártnál kevesebb forrás, ami döntően a kiírások hiányából ered. 

12. Milyen jellegű fejlesztések maradtak el és milyen okokból? 

Elmaradtak: az idegenforgalomhoz kötődő termálhotel építés (kiírás 

hiányában), a munkahelyteremtés érdekében egy nagy cég idetelepítése 

(stratégiai hiba volt az M9-es autópálya építés elmaradása az egész nyugati 

térség kárára), déli összekötőút építése a belváros tehermentesítésére, 

idősotthonok építése (kiírás hiányában). Az egyes projektek csúszását a 

túlzott bürokrácia okozta. 

13. Milyen számottevő gazdasági, társadalmi eredmények születtek 1999-2009 

között? 

 Nagyrészt kiépült a város infrastruktúrája (pl. szelektív hulladékgyűjtés, 

csatornázás, szennyvíztisztítás, a főutak helyreállítása), 

 a lakásépítési célok zömmel teljesültek (pl. 400 szükséglakás 90%-a 

renoválásra került), 
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 kereskedelmi központok letelepedésének lehetővé tétele a 

városkörnyéken (kb. 2-2,5 ezer új munkahely), 

 a termálfürdő és az aquacity létrehozásával a környékükön egy új 

lakótelep alakult ki, 

 idegenforgalom bővülése (150-200 ezer fő), 

 10 km-t meghaladó kerékpárút, 

 játszóterek (80-90) EU-szabvány szerinti átépítése, 

 közel 40 orvosi rendelő felújítása, 

 kulturális célú épületek felújítása. 

Negatív hatások: az ipar leépülésével (Zalahús, Ruhagyár, stb.) 

munkahelyek megszűnése, 2006-tól pedig a Nyugat-Dunántúl városaihoz 

viszonyítva magas munkanélküliségi ráta. 

14. Jelent-e problémát a településfejlesztés egységes szabályozásának hiánya? 

Problémát jelent az állam és az önkormányzatok közötti munkamegosztás, 

továbbá a feladatok megoldásánál jelentkező bürokratikus útvesztők (pl. 

minisztériumok különféle hivatalai). Jó lenne, ha a tervek hierarchikus 

rendszerében megtörténne a fejlesztési célok „fentről lefelé haladó” valódi 

tartalmi illeszkedése. Szükség lenne szabályozott, stabil kapcsolódási 

pontokra, és kiszámítható feltételrendszerre. Egy tervtörvény megalkotása 

átláthatóságot, kiszámíthatóságot jelentene. 

15. Hogyan ítéli meg Zala megyének a Nyugat-dunántúli Régióhoz való 

tartozását? 

Zala megyének egy Dél-dunántúli régió vagy egy balatoni központú régió 

nyugati kapujának kellene lennie, de semmiképpen egy fejlett Nyugat-

dunántúli régió „hátsó fertályának”. Zala megye felzárkózására egy 

fejletlenebb régióban nagyobb esély lenne (pl. forrásszerzési lehetőségek).  
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13. melléklet 

Mélyinterjú 

Czirákiné Pakulár Judittal, Zalakaros Város alpolgármesterével 

(2010.07.28.) 

1. Milyen dokumentumok határozták meg a város településfejlesztési céljait 

1996-1999 között? 

Ekkor a város sem koncepcióval, sem gazdasági programmal nem 

rendelkezett, ennek ellenére nem „ad hoc” döntések születtek. A 

településfejlesztési célok a megyei területfejlesztési irányokhoz, illetve 

lakossági igényekhez igazodtak. Fő irány a fürdőfejlesztés volt, 

hozzákapcsolva a háttér-infrastruktúra megteremtését. 

2. Mikor született konkrét dokumentum a településfejlesztési célokról? 

A testület 2000-ben fogadta el a településfejlesztési koncepciót, az 

adottságokon alapuló hosszú távú fejlesztési irányok jól meghatározhatók 

voltak, és máig fő elveiben változatlanok is maradtak. Erre alapozva a 

hangsúlyok mindig azokon a fejlesztési elemeken voltak, amelyek kiírásra 

kerültek elfogadható támogatási intenzitással. A sorrendiséget ez 

determinálta, ami sokszor vitákat generált. A gazdasági programokban a 

koncepciós célokat lebontjuk, konkretizáljuk, tehát érvényesül a tartalmi 

kapcsolat. 

3. Mi indokolta a településfejlesztési koncepció újragondolását 10 év eltelte 

után? 

A koncepció felújítását olyan horderejű döntések igényelték, mint a meg 

nem valósítható fejlesztéseink pótlása, új jogos lakossági igények, a 

háttérszolgáltatások felzárkóztatása a magas színvonalú fürdőhöz (fedett 

rendezvénytér, promenád, kalandpark mint új turisztikai attrakció).
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4. Vannak-e olyan fejlesztési területek, célok – az idegenforgalom és a 

turizmus kivételével –, amelyek illeszkednek a megye területfejlesztési 

koncepciójához? 

Maximálisan a SWOT-analízis alapján figyelembe vesszük a megyei 

fejlesztési irányokat. Leginkább a közlekedéshez igyekszünk kapcsolódni. 

Zalakaros 2007-től kistérségi központ, így nagyobb súllyal bír a 

döntésekben. Másik terület a környezetvédelem (pl. szelektív 

hulladékgyűjtéshez hulladékszigetek, európai színvonalú szennyvíztelep), 

ami abszolút illeszkedik a megye (a régió) céljaihoz. 

5. Ki készíti a koncepciót és figyelembe veszik-e a gazdasági, társadalmi 

szervezetek és a lakosság igényeit? 

Külső céggel készíttetjük, de az önkormányzati szakemberek bevonásával 

folyamatos kontroll és kapcsolattartás mellett. A külső szervezetek 

véleménye, igénye fontos szempont a célmeghatározásban. Több hónapos a 

véleményezési szakasz (társadalmi viták, internetes fórumok, kérdőíves 

megkeresések), de negatív tapasztalat a lakossági passzivitás (a 

megkérdezettek kb. 10-15%-a él a lehetőséggel). A képviselőtestületi 

javaslatok mögött is mindig gazdasági, társadalmi igény jelenik meg. A 

koncepció fő szegmense továbbra is az Európában egyedi gyógyvíz, aminek 

további kihasználása érdekében kutatások folynak. 

6. Együttműködik-e a város a kistérség településeivel, figyelembe veszi-e 

döntéseinél az agglomeráció, illetve a kistérség érdekeit? 

Zalakaros kötelességének tekinti, hogy agglomerációjában, kistérségében 

gondolkodjon. Példák sora igazolja ezt: a szennyvíztisztítás 6 települést 

érint, orvosi ellátás, családsegítés, gyermekfelügyelet terén települési 

együttműködéseink vannak. Kistérségünkben körülbelül 30 km-es körzetben 

– ami szűk desztináció – olyan turisztikai vonzerők vannak, aminek 
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kiépítése tovább növeli a fürdőhely értékét, tehát nélkülük nem is 

gondolkodhatunk. 

A fejlesztések még jobban koordinálhatók lehetnének az egyes 

településekkel, de az arányos teherviselést pénzügyi kondícióik miatt 

többségében nem vállalják. 

7. Hogyan befolyásolják a város fejlődését a külső tényezők? 

Infrastrukturális szempontból az M7-es autópálya hatására kimutathatóan 

nőtt a vendégforgalom. Kifejezett előnyt biztosíthatna a sármelléki repülőtér, 

itt a problémát a működtetés finanszírozása jelenti. Ehhez Keszthely, Hévíz, 

Zalakaros önkormányzatának finanszírozása kevés. A turizmuson kívül az 

üzleti szférának is előnyt jelenthetne. A megoldás ebben az állam, illetve a 

Turizmus Zrt. aktív szerepvállalása lehetne. Az infrastruktúrán túl jelentős 

vonzerő Zalakaros kitűnő mikroklímája. 

8. A pályázati kiírásokhoz illeszthetőek voltak-e a város fejlesztési céljai? 

Nem mindig, de ezek a kompromisszumkészség határain belül voltak. 

Előfordultak olyan pályázati kiírások, amikor az intenzitás mértéke, illetve 

egyéb korlátok miatt léptünk vissza. 

9. Okozott-e problémát az önerő megteremtése, illetve jelentkeztek-e emiatt 

működési zavarok? 

A Zalakarosi kistérség szinte valamennyi településénél probléma az önerő 

megléte, így ez fejlesztési gát, de Zalakaros kivétel. Eddig minden 

önerőszükséglet hitel nélkül került megoldásra, amelyben jelentős tényező 

az idegenforgalmi adó. Saját erő hiánya miatt fejlesztés még nem maradt el, 

és kisebb projektekre sem apróztuk el egy nagyobb fejlesztés hátrányára. Az 

1996-2002. években is konszolidált pénzügyi helyzet volt. A 

költségvetésben 2002-ben a működés és fejlesztés aránya 50-50 százalék 

volt. de ez az arány 2009-2010-ben már 70-30 százalék. Likviditási 
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probléma nincs, az adósságállomány minimális, csupán nagyon kedvező 

kondíciók miatt történt a hitelfelvétel. 

10. Hogyan alakult a fejlesztési forrásszerzés? 

A hazai decentralizált területfejlesztési forrásokból (TEUT) mintegy 90 

millió forintban részesedtünk a vizsgált időszakban. A Széchenyi tervből 

pedig 150 millió forintot nyertünk, míg cél- és címzett-támogatáshoz nem 

sikerült hozzájutnunk. EU-csatlakozás előtt a PHARE-CBC, illetve a 

SAPARD program keretében jutottunk forrásokhoz (kertmozi építés, 

mezőgazdasági utak felújítása). Az EU-csatlakozás jelentős forrásszerzési 

lehetőségeket nyit meg városunk előtt is. 

11. A vizsgált időszakban maradtak-e el fejlesztések, és milyen okokból? 

A koncepciónkban is szereplő elkerülő út megépítése a nagy forrásigénye (2 

mrd Ft) miatt elmaradt, ugyanis a nagyobb városok kerültek előnybe, de ez 

változatlan cél továbbra is. Elutasításra került a város-rehabilitációs pályázat 

is, de így marad idő újragondolni, hogy a régi településközpont felújítása 

vagy egy multi-funkciós létesítmény létrehozása történjen-e meg. 

12. Milyen gazdasági, társadalmi hatásokat eredményezett a 

településfejlesztési koncepció céljainak megvalósítása? 

A 2000-2007. években a város turisztikai trendje felfelé ívelő volt, és ez a 

lakosság jelentős részének a fizetővendéglátás révén anyagai jólétet hozott, 

ez mára megváltozott, elsősorban a szállodák megépülése okán, ugyanakkor 

a fizető vendéglátók egy negatív árspirállal is szembesültek. A szállodák 

térnyerésével viszont kiegyensúlyozottabbá vált a foglalkoztatás a 

legkülönbözőbb képzettségi szinteken (a 2.200 fő lélekszámhoz képest, 

mintegy 1.600 munkahely áll rendelkezésre), de a környező településekről is 

jelentős a munkavállalói létszám. A városban alacsony a munkanélküliek 

száma. Rendszeres, kiszámítható szakképzés nincs, de a minőségi munkaerő 
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megszerzése nem jelent problémát (a lakosság 40%-a diplomás). Más irányú 

munkahelyteremtés érdekében ipari terület is kialakításra került, de befektető 

még nincs. 

13. A fejlesztési döntésekben mennyiben determináló a gazdasági 

előnyszerzés? 

Egy jelentős részéhez nem köthető, mert több környezetszépítő, -építő projekt 

megvalósítása egy fürdőhelyhez hozzátartozik. Ugyanakkor a turisztikán kívül 

más irányú fejlesztésekre is szükség van (pl. iskola felújítására 200 millió Ft 

támogatásból). 

14. A településfejlesztés egységes törvényi szabályozásának érzékelhető-e a 

hiánya? 

Igen, önálló törvényi szabályozást tartanék szükségesnek. A régió, a megye, a 

kistérség, a település fejleszthetnének párhuzamosan, de szigorú koordináció 

mellett. Ez a költséghatékonyság miatt nemzetgazdasági érdek. A 

kommunikáció, az egyeztetés hiányát intézményesített keretek között fel 

lehetne oldani. 
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14. melléklet 

Mélyinterjú 

Czupi Sándornéval, Csesztreg Község polgármesterével 

(2010.07.29.) 

1. Milyen dokumentumokon alapult a község településfejlesztése 1996-2001 

között, milyen feladatok jellemezték ezt az időszakot? 

Koncepció és gazdasági program nem készült, hanem polgármesteri 

vállalásokon, képviselőtestületi javaslatokon alapultak a döntések. A 

rendszerváltás után – vita nélkül – az alapinfrastruktúra (szennyvízelvezetés 

és gázberuházás több település együttműködésével) kiépítése jelentette a fő 

fejlesztési területet. PHARE Credo-pályázat elnyerése tette lehetővé a 

község szabadidőparkjának kialakítását, amelyre elsősorban – más kiírás 

híján – sportélethez kapcsolódó infrastruktúra megteremtése miatt volt 

szükség. 

2. Miért nem készült településfejlesztési koncepció? 

Csesztreg egy 880 fős település, így méreteinél fogva nem feltétlenül igényel 

koncepcionális tervezést, hisz kevés fejlesztési irány van, amelyek 

tervezésére a 2002-2006. és a 2007-2014. évi gazdasági program is 

megfelelő keretet adott. A közeljövőben a községrendezési terv 

módosításához azonban a törvény szerint kell településfejlesztési koncepciót 

készíteni. 

3. A középtávú gazdasági programokban milyen szempontok alapján 

határozták meg a területfejlesztési célokat? 

Elsődlegesen a képviselőtestület ad javaslatot a lakókörzeteik, illetve a 

vállalkozások jogos szükségletei alapján, de törvényi keretek között is 

keressük az értelmes célokat (pl. összes közösségi épület felújítása, hidak 

építése). A készülő koncepcióhoz az önkormányzat kérdőíves 

megkérdezéssel fordult a gazdasági szférához, a civil szervezetekhez, a 
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lakossághoz, hogy jelezzék igényeiket, illetve véleményezzék a 

javaslatokat. A lakosság részéről minimális (10% alatti) visszajelzés 

érkezett, ennek ellenére a társadalmi egyeztetést folytatjuk. 

4. A fejlesztési célok harmonizálnak-e a megyei területfejlesztési céljaival? 

A célmeghatározás a települési érdekek alapján történik, de szinte 

valamennyi esetben beilleszthetők a megyei célrendszerbe. Megjegyzem, 

hogy a megyei tervekben Csesztreg, mint fejlesztési célterület ritkán 

szerepel, talán ez a lobbi-tevékenységünk hiányára is utal. 

5. A településfejlesztési célok épülnek-e az adottságokra? 

Csesztreg nem rendelkezik különleges adottságokkal. Nálunk a 

szükségszerűségek dominálnak. Inkább a pénzeszközök megszerzése 

nyitja meg a lehetőségeket a fejlesztési célokhoz. 

6. A megvalósult fejlesztések minden esetben szükségesek és célszerűek 

voltak-e? 

A szabadidőpark megkérdőjelezhető, ugyanis előnyeit a helyi lakosság 

nem élvezi. Ugyanakkor a fenntartási költség terheli a költségvetést, 

hiszen egy működési problémákkal küzdő ÖNHIKI-s településről van szó. 

Ezzel a projekttel csak a sportinfrastruktúra hátterét akartuk megoldani, de 

a kiírás szerint innovatív elemre is szükség volt, amit a turisztika keretében 

tudtunk biztosítani. 

7. A környező településekkel jellemző-e a fejlesztési összefogás? 

Több települést érintett a szennyvízelvezetési beruházás, ebben volt 

együttműködés. Csesztreg fejlettségi mutatóival – Lenti után – élenjár, a 

többi településnek kellene hozzánk felfejlődni és keresni az 

együttműködést, de részükről gátat jelent az önerő biztosítása. 
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8. Hogyan hatnak a település életére (fejlesztésére) a külső tényezők? 

Lényegi külső tényező a 86-os út, amely 1,5 km-re van Csesztregtől, 

előnye a település bekapcsolása a közlekedési vérkeringésbe. A 

határközelség egyúttal elzártságot is jelentett, hiszen a nagyobb 

fejlesztések e települést elkerülték. A turisztikai látványosságok helyett 

újabban a természet érintetlensége jelent vonzerőt a könnyebb 

megközelíthetőség miatt. Az Őrség és Lenti közelsége kapcsán egy Lenti-

Őrség kerékpárútvonal sokat lendítene a településünk látogatottságán, de 

nem került be a régiós tervbe, ehhez a lobbizás nem volt elég erős. 

9. A fejlesztési céljaik illeszkednek-e a pályázati kiírásokhoz? 

A cél a fejlesztési lehetőségek maximális kihasználása. Ez az egyetlen 

esély a forrásszerzésre, illetve beruházásra. Egyébként a tervcélok a 

kiírásokkal harmonizálnak. 

10. Okozott-e problémát az önerő előteremtése? 

A saját erő a felhalmozási bevételekből származik, ha nem elegendő , 

hitellel pótoljuk (pl. egyetlen hitelfelvételünk a művelődési ház 

felújításához nagyon kedvező kondíciókkal történt). 

11. Milyen fejlesztési források domináltak 1996-2009 között? 

A gáz- és szennyvízberuházásoknak hazai forráshátterük volt, de az uniós 

források a meghatározóak. Már a csatlakozás előtt is volt uniós 

finanszírozásunk (pl. szabadidőpark, PHARE Credo). 

12. Csesztreg évről évre önhibáján kívül működési problémákkal küzdő 

(ÖNHIKI-s) települések közé tartozik, mi indokolja ezt és gátolja-e a 

fejlesztéseket? 

Csesztreg nem hátrányos helyzetű kistérségben van és nem hátrányos 

helyzetű település. Ugyanakkor mikro-térségi központ, 10 település 
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vonatkozásában látja el a közszolgáltatási feladatokat, így az alapellátás 

intézményhálózatának működni kell. A településen az egy lakosra jutó 

működési kiadás magas, az állami és a saját források nem fedezik. A 

szigorú feltételeknek való megfelelés teljesül, így ÖNHIKI-s támogatásban 

részesülünk 1990-től. A vizsgált időszakban (1996-2009) az ÖNHIKI a 

bevételi főösszeg 5-10%-a között szóródott. Ez a státusz nem gátolja a 

fejlesztési céljaink megvalósítását. 

13. Csesztreg község milyen gazdasági potenciállal bír, és hogyan hat ez a 

település társadalmi helyzetére? 

A településen külföldi cégek két leányvállalata (gépipar) működik. Ez 

jelenleg 600 főnek biztosít stabil munkalehetőséget, így a környező 

települések lakóinak is munkaalkalom. Egy kis ipari övezet alakul ki, 

hiszen szélturbina-gyártást folytató vállalkozás is betelepül, a 

telekértékesítés már meg is történt. A cégek a sportéletet, az óvoda és 

iskola működését is támogatják, és jelentős az iparűzési adó befizetése is 

(a 250 milliós költségvetés kb. 10-12%-a). Komoly társadalmi hatásuk, 

hogy a település és környéke lakói foglalkoztatásával minimális a 

munkanélküliek száma. 

14. Okoz-e problémát a településfejlesztésben az egységes szabályozás hiánya? 

Községi viszonylatban ez nem probléma. A mi léptékeinkben a 

településfejlesztésnek ez nem gátja. 
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15. melléklet 

Mélyinterjú 

Fejér Lajossal, a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács szakértőjével 

(2011.05.17.) 

1. Milyen források felett rendelkeztek döntési kompetenciával 1996-ot 

követően a megyei területfejlesztési tanácsok, és milyen főbb szempontok 

határozták meg a forráselosztásukat? 

A megyei területfejlesztési tanácsok 1996-tól rendelkeztek döntési 

hatáskörrel a TFC, TEKI, majd 1998-tól a CÉDE előirányzatokról. A 

pályázatok prioritásainak meghatározásánál döntő szempont volt, hogy a 

forrásokat a kormányrendeletben meghatározott célokra lehetett fordítani. 

Ezt kellett összehangolni a megyei területfejlesztési koncepció és program 

célkitűzéseivel, így a felsőbb szintű tervekben, illetve kormányrendeletekben 

foglaltak elsőbbséget élveztek. 

2. Megvalósult-e a megyei területfejlesztési programok célkitűzései és a 

finanszírozott projektek közötti összhang, illetve érvényesültek-e a megyei 

sajátosságok? 

A megyei területfejlesztési program összeállításánál az alulról építkezés elve 

érvényesült, így a települési szintről kiindulva az önkormányzatok 

településfejlesztési célkitűzéseinek figyelembevételével kerültek 

meghatározásra a programcélok. Ez lényegében azt eredményezte, hogy 

szinte bármilyen önkormányzati vagy gazdasági projekt összhangban volt a 

megyei fejlesztési programmal. A megyei sajátosságok (pl. a jelentős 

infrastrukturális elmaradottság csökkentése, lehetőség szerint a 

munkahelyteremtés és megtartás, az intézményhálózat felújításának 

szükségessége) érvényesítésére a pályázati kiírásokban, illetve még 

hangsúlyozottabban a támogatási döntésekben volt lehetőség. 
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3. Milyen problémák merültek fel a megyei forráselosztás gyakorlatában? 

A problémát leginkább az jelentette, hogy utólag nem igazolódott a 

támogatási döntések egy része, azaz „bedőltek” olyan munkahelyteremtő 

beruházások is, amelyeknél a pályázat szinte tökéletes volt, vagy támogatott 

önkormányzati intézmények szűntek meg, illetve lettek kihasználatlanok. A 

megye fejlődése szempontjából problémát jelentett továbbá az is, hogy a 

forráselosztás nem igazán tudott fókuszálni a K+F tevékenység alacsony 

szintje miatt annak finanszírozására, valamint a humánerőforrás-fejlesztésre, 

amelyek összefüggésbe hozhatók az egyetemi központok, kutatóintézetek 

hiányával. 

4. Mit tart a Zala megyében készült területfejlesztési koncepciók, programok 

fő hiányosságának/hiányosságainak? 

Az 1998-2006 között készült területfejlesztési programok legfőbb értéke az 

lehetett volna, ha megteremtik a programfinanszírozás lehetőségét, amely 

csak elviekben működött. Gyakorlatilag a pályázók a pályázati 

lehetőségekhez alakították a fejlesztési céljaikat, a pályázati kiírások pedig 

nem a programok komplex megvalósításához biztosítottak forrást. Ez utóbbi 

tekintetében csupán a „szociális felzárkóztató program” megvalósítása 

jelentett üdítő kivételt. 

5. Megvalósult-e/megvalósul-e a megyei területfejlesztési programok 

prioritásai és az e programokhoz kapcsolódó EU programidőszak 

támogatásainak összhangja? 

A megyei területfejlesztési programok prioritásai összhangban 

voltak/vannak a regionális program prioritásaival, amelyekre az EU 

programidőszak támogatási struktúrája épült, azonban jobban lehetővé 

kellene tenni az átjárhatóságot – ami jelenleg nehézkes vagy egyáltalán nem 

lehetséges – az egyes prioritások között. Lassú és elhúzódó az akciótervek 
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kidolgozása és a konkrét pályázati kiírások közzététele, nem is beszélve a 

beadást követő döntéselőkészítési, szerződéskötési és megvalósítási 

folyamatokról. 

6. Hogyan ítéli meg a Nyugat-dunántúli kistérségekben – így Zalában is – a 

2007-2013-as programidőszakra vonatkozó integrált kistérségi 

projektcsomagok eredményességét? Előrelépést jelenthetnek-e hasonló 

projektcsomagok a kistérségi szintű tervezésben? 

E projektcsomagok készítésének jelentősége abban van, hogy a 

programidőszakra vonatkozóan biztosítani lehetett a kistérségi programok 

illeszkedését a regionális operatív programhoz. A kistérségi programok 

egységes irányelvek alapján készültek, amelyek lehetővé teszik az 

összehasonlíthatóságot, ugyanakkor a túlságos azonosság veszélyeket is 

rejthet magában (pl. a tervezés sematikussá válhat, a helyi sajátosságok nem 

kellően érvényesülnek). E programok helyzetelemzései segítették, lehetővé 

tették az egyes kistérségekben a szükségletekkel összhangban álló 

prioritások kialakítását, ami mindenképpen előrelépés. A programokban 

hangsúlyozottan jelenik meg a kedvezőtlen helyzetű települések 

felzárkóztatásának igénye (szükségessége), ugyanakkor a pályázati 

lehetőségek, illetve a hátrányos helyzetű települések forráshiánya nem 

minden esetben teszik lehetővé a céljaik megvalósítását. 

7. Hogyan ítéli meg a megyére decentralizált területfejlesztési forráskeretek 

célszerűségét? A megszűnésüket pótolják-e az uniós források? 

A megyei területfejlesztési tanács döntési hatáskörében lévő decentralizált 

területfejlesztési források rendkívül fontosak voltak a kistelepülések 

számára, hozzájárultak az önkormányzati intézményi és az infrastrukturális 

fejlesztések megvalósításához. A viszonylag kisebb összegű fejlesztések 

támogatására is lehetőséget nyújtott az elosztási rendszer (pl. 

kisvállalkozások munkahelyteremtő és megtartó beruházásainak 
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támogatása). Az uniós források hozzáférhetőségének egyik problémája 

éppen az, hogy általában minden pályázati kiírásnál eltérően, de 

meghatározott a minimálisan pályázható összeg. Ez a kistelepülések 

önkormányzatainak gyakran jelent problémát egyrészt az önerő előteremtése 

miatt, másrészt mert az adott fejlesztéshez már eleve kevesebb 

forrásfelhasználást terveztek. 

8. A területfejlesztés terén milyen változtatásokra lenne szükség a 

felzárkózás, a fejlődés érdekében? 

A megyei területfejlesztési tanácsoknak a hatályos, a területfejlesztési 

törvényben a továbbra is rögzített hatásköre szűnt meg 2007-től, azáltal hogy 

a költségvetési törvény nem biztosított részükre decentralizált alapokat. Újra 

szükséges lenne hatáskörükbe helyezni a hazai finanszírozású decentralizált 

források pályázati rendszer keretében történő elosztását, az odaítélt 

támogatások ellenőrzési, monitoring feladatainak ellátását. Ugyanakkor a 

regionális fejlesztési ügynökségek szakmai kapacitását az EU-támogatások 

közreműködői feladatainak ellátására kellene koncentrálni. A kistérségi 

szinten végzett tanácsadási, koordinációs, adatszolgáltatási feladatokat 

hatékonyabban és költségtakarékosabban lehetne megyei keretek között 

elvégezni. A területfejlesztés intézményrendszerében a regionális, a megyei 

és a kistérségi szint érdekkülönbségei csak látszólagosak, bár a régió és a 

kistérség szerepe erősödött a megyék rovására. Ez utóbbi azért is probléma, 

mivel az EU-prioritások közül az Európai területi együttműködés NUTS 3 

szinten, tehát megyei szinten realizálódik. 
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16. melléklet 

Mélyinterjú 

Polgár Andrással, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. 

vezető stratégiai tervezőjével 

(2011.06.17.) 

1. Hogyan hatott a Nyugat-dunántúli régió (továbbiakban: régió) 

kistelepüléseinek helyzetére a decentralizált területfejlesztési támogatások 

megszűnése (szüneteltetése)? 

A decentralizált hazai források megszűnése érzékelhető hiányt okozott a 

kistelepülések életében. Az évente mintegy 4-600 megítélt pályázat e 

települési kör számára gyakorlatilag az egyetlen elérhető fejlesztési 

lehetőséget jelentette, hiszen az EU támogatási alapjai által kínált kiírások 

mind nagyságrendjüknél, mind bonyolultságuknál fogva nem kedveztek a 

kistelepülések önkormányzatainak. Nem egy esetben a vidékinek számító 

települések (5000 fő lakosság és 120 fő/km2 népsűrűség alatt) jogosultsági 

szempontból is ki voltak/vannak zárva az uniós források felhasználásából. 

Megjegyzendő azonban, hogy a hazai decentralizált forrásokat a települési 

önkormányzatok az esetek döntő többségében nem valódi fejlesztésekre, 

hanem elmaradt fejlesztések pótlására, karbantartásra vették igénybe (a 

rendszer az ilyen típusú fejlesztéseket nem zárta ki). Erre a normatív 

finanszírozási források elégtelensége miatt kényszerültek (pl. egy 

önkormányzati útszakasz karbantartása alapfeladat, és jellemzően nem 

fejlesztési forrásokból finanszírozandó). 

2. Hogyan ítéli meg a régió megyéi – elsősorban Zala megye – részesedését a 

régiós elosztású decentralizált támogatásokból? 

E forrásokból Zala megye részesedése az egy főre jutó támogatások alapján 

jónak ítélhető (különösen a Letenyei és Lenti kistérségek emelhetők ki, ez 

azonban a települések alacsony népességszámával függ össze). Abszolút 
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értékben a decentralizált források 10 évét tekintve a régióban a legtöbb 

támogatás a Zalaegerszegi kistérségbe jutott. A támogatott projektek régión 

belüli aránya kiegyenlített, jól tükrözi a településszámot (Győr-Moson-

Sopron megyében 1.678, Vasban 1.570, Zalában 2.128 fejlesztés 

támogatására került sor). 

3. A decentralizált területfejlesztési támogatások eredményesen válthatók-e ki 

az uniós forrásokkal? 

A hazai decentralizált források kiváltására az uniós források a városok, 

nagyobb községek esetében is csak részben alkalmasak. A két pályázati 

rendszer eltérő léptéke miatt az 1-5 millió Ft-os forrásigényű, kisebb 

infrastrukturális fejlesztések támogatására nem volt érdemi lehetőség, mert 

az uniós forrásokra vonatkozó kiírások általában 5, de inkább 10 millió Ft-os 

minimum támogatási összegtől indulnak. Ezzel összefüggésben példaként 

említhető a belterületi utak támogatása. A korábbi TEUT programok a 

kisebb, felújítási jellegű beavatkozásokat támogatták, amelyek mind a 

megyei jogú városok, mind az aprófalvak esetében érdemi segítséget 

jelentettek az önkormányzatok úthálózatának felújításában. A hazai források 

megszűnése után az önkormányzatok a legszükségesebb beavatkozásokat 

kénytelenek saját erőből, vagy külső finanszírozással megoldani. A 

kistelepüléseknél azonban az esetek többségében ez a felújítások 

elmaradását jelenti. A TEUT rendszer megszűnésével részben az így 

keletkezett támogatási űr betöltésére a regionális operatív programokban 

megjelent a belterületi utak fejlesztését támogató konstrukció, amely viszont 

nagyságrenddel nagyobb mértékben (max. 250 millió Ft támogatási összeg) 

kínált lehetőséget az úthálózat fejlesztésére (főbb célok: a forgalmas 

csomópontok átépítése, a belső tehermentesítő és elkerülő utak kiépítése), 

ami jóval kevesebb település számára tudott segítséget nyújtani.
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4. Mi indokolta a régió 1998-2013-ra szóló területfejlesztési koncepciója 

jövőképének megváltoztatását a 2007-2020-ra szóló koncepciójában? 

A régió 1998-2013-ra szóló stratégiája tervezésekor az EU támogatási 

alapjai még csak korlátozott lehetőséget biztosítottak a dokumentumban 

foglaltak megvalósítására, ugyanakkor a 2007-2020-ra szóló koncepció 

esetében már egyértelműen az uniós támogatások jelentették a fő 

finanszírozási forrást. Ennek következtében igazodott az új jövőkép a 2007-

2013-ra megállapított uniós fejlesztési irányokhoz, illetve a leendő regionális 

operatív programok tartalmához. A célok közül azok váltak hangsúlyosabbá, 

amelyek a regionális operatív programok stratégiai prioritásai voltak. 

5. A régió területfejlesztési programjai megfelelően jutatták-e kifejezésre 

Zala megye felzárkózását a régió többi megyéjéhez, illetve miként lehetett 

volna e cél megvalósítását jobban segíteni? 

Jelen időszakra is jellemző, hogy az átfogó, stratégiai célok között nem 

jelenik meg kellő hangsúllyal az egyes térségek közötti fejlettségbeli 

különbségek mérséklése. A területi szempontokat többnyire horizontálisan 

próbálták kezelni a programok. Ez azt jelentette, hogy minden pályázati 

kiírás esetén a horizontális szempontokat egységesen érvényesíteni kell, 

azonban a tapasztalat szerint az EU programok megvalósításának viszonylag 

merev szabályrendszere nem biztosította ennek érdemi érvényesítését. (A 

pályázatok értékelési szempontrendszere a gyakorlatban erősen szétaprózott, 

jellemzően a 100-ból csupán 2-5 pontot lehetett megítélni a területi 

szempontokra, és azok is többnyire azt pontozták, hogy az adott projekt a 

jogszabályok szerinti hátrányos helyzetű kistérségben vagy településen 

valósul-e meg.) A fejlesztési programok sokkal hatékonyabban tudták volna 

elősegíteni a területi különbségek mérséklését, ha a területi szempontok nem 

horizontális, hanem fő célként, akár kizárólagos (jogosultsági) feltételként 

jelentek volna meg a pályázati felhívásokban (pl. egyes beavatkozások csak 
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meghatározott térségekben lettek volna elérhetők, speciálisan az adott térség 

helyi problémáira reagáló módon). Ezt a célt szolgálta volna a kistérségi 

integrált programok tervezése és megvalósítása is, amelynek során a 

forráskeretet a fejlettségbeli különbségekre is figyelemmel lévő módszer 

mentén kistérségi szinten előre felosztották volna, és a térség szereplői a 

saját fejlesztési céljaik rangsorolásával, saját stratégiájukhoz történő 

illeszkedésével tudtak volna javaslatot tenni a kistérségi keret 

felhasználására. E módszer alkalmazását azonban a végrehajtás központi 

szabályrendszere nem tette lehetővé, még modellszinten sem. 

6. Mit jelent a gyakorlatban a 2007-2013-ra szóló regionális átfogó program 

prioritásai és a 2007-2020-ra szóló koncepció céljai közötti különösen erős 

kapcsolat a környezeti állapot és a gazdasági versenyképesség javítása 

között? (Nyugat-dunántúli Regionális Átfogó Program, 2006. p. 7.) 

E kapcsolat módszertani szempontból azt fejezi ki, hogy ez a két terület 

mindkét dokumentumban fontos szerepet játszik, mivel a fejlesztési 

programok egyik legfontosabb, általános célkitűzése a fejlettségbeli 

különbségek mérséklése, azaz a területi kiegyenlítés. Ezt a célt leginkább a 

gazdasági versenyképesség javítása tudja előmozdítani, ezért mind a 

koncepció, mind az átfogó program, mind az operatív program szintjén 

hangsúlyosan jelenik meg (utóbbinál első számú prioritás). A tématerülethez 

tartozó intézkedésekre már a koncepció szintjén is történt utalás (pl. 

klaszterek, szakképzés, üzleti infrastruktúra fejlesztése), amelyek a program, 

majd az operatív program szintjén is megjelennek, intézkedések, pályázati 

konstrukciók formájában. A környezeti állapot pedig jelentősen befolyásolja 

a területi különbségek mérséklésének peremfeltételeit, bár az operatív 

program szintjén már csak kiegészítő jelleggel jelenik meg 

(közlekedésfejlesztéssel együtt, egy prioritásban). 
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7. Milyen problémák (hiányosságok) említhetők, illetve milyen tapasztalatok 

szűrhetők le a Nyugat-dunántúli Operatív Program tervezésével 

kapcsolatban? 

Az operatív program tervezésével kapcsolatban egyik legjelentősebb 

hiányosság a területi dimenziók nem eléggé markáns megjelenítése. Ez 

részben a régiók közötti szinten is értendő, hiszen míg a régiók szintjén a 

helyzetfeltárási fejezetek eltérő eredetű problémákat mutattak be, addig a 

beavatkozások, intézkedések már nagyon hasonló tartalommal szerepelnek 

az egyes regionális operatív programok szerkezetében. Ez a regionális 

operatív programok központi jóváhagyásával, a végrehajtás egységességével 

magyarázható (az operatív programok végrehajtásáért végső soron az EU-val 

szemben a magyar kormány a felelős). A végrehajtás központosítása pedig 

magával vonta az egyes beavatkozások régiós szinten történő egységesítését 

is (pl. ez abban is kifejeződött, hogy az egyes regionális operatív programok 

ugyanazon tématerületre vonatkozó pályázati kiírásai fizikailag egy 

dokumentumban jelentek meg a 7 régióra közösen értelmezve). Továbbá a 

területi dimenzió gyenge megjelenítése a régión belüli szinteken is tetten 

érhető. A helyzetértékelési fejezetekben, de még a stratégiai célokban is 

fellelhetők a területi szempontok (pl. kereslet-kínálati viszonyok által igazolt 

szálláshelyfejlesztések támogatása). Az egyes intézkedések, majd az 

akciótervek és a pályázati konstrukciók esetében azonban már nem jelenik 

meg a régió egyes térségei közötti súlyozás, sem jogosultsági szempontként, 

sem a pontozás során előnyt jelentő preferenciaként. 

8. A regionális akciótervek készítése igényelne-e változtatásokat a tervezési 

tapasztalatok alapján? 

Az akciótervek készítése során leginkább a regionális sajátosságok és a 

területi szempontok erőteljesebb megjelenítésére lenne szükség. Mindehhez 

természetesen a végrehajtás szabályrendszerének változtatása is szükséges.  
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9. Hogyan összegezhetők a Nyugat-dunántúli Operatív Program első 

akciótervében szereplő prioritások forráskeretei felhasználásának 

tapasztalatai? 

Általánosságban elmondható, hogy a versenyszférához köthető beavatkozási 

területeken (pl. gazdaságfejlesztés, turisztikai szálláshelyek fejlesztése) a 

várakozások alatt maradt a nyertes pályázatok száma, pontosabban a 

megvalósított projektek száma elmaradt a várakozásoktól (pl. a nyertes 

pályázók zöme visszalépett a szálláshelyek fejlesztésétől). Ugyanakkor a 

közszféra fejlesztéseit támogató konstrukciók jelentős túligénylés mellett 

futottak, köszönhetően a relatíve magas támogatási intenzitásoknak. Így több 

alkalommal jelentős forrás-előrehozásra került sor a hátralévő időszak 

keretei terhére. 

10. Az első akcióterv tapasztalatai alapján kifejezésre jut-e a 

gazdaságfejlesztés fontossága a zala megyei pályázatokban? 

Az NYDOP gazdaságfejlesztési prioritásában elsősorban Győr-Moson-

Sopron megye aktivitása figyelhető meg. Az első akcióterv tapasztalatai is 

mutatják, míg Zala megye fejlettebb (nagyvárosi) kistérségeiből is maximum 

4-5 projekt érkezett be a közreműködő szervezethez, addig Győr-Moson-

Sopron megyében 6-10 projektet is benyújtottak egy-egy fejlettebb térségből 

a pályázók. Ez az eltérés alapvetően tükrözi a gazdasági fejlettségben 

(vállalkozássűrűség) és potenciálban (nemzetközi elérhetőség) régión belül 

fennálló különbségeket. A tendencián egy erőteljes projektgenerálási és 

projektfejlesztési tevékenységgel lehetséges tompítani. 

11. Vannak-e hátrányai a kistérségi integrált fejlesztési projektcsomagok 

(programok) készítésének? 

A kistérségi programozás hátrányát a tapasztalatok alapján egyrészt az a 

kockázat jelenti, ha egy kistérségi program a végrehajtás keretszabályai 

miatt nem, vagy csak egyes elemeiben tud megvalósulni. Ez a kistérségi 
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szereplők (döntéshozók) fejlesztéspolitikába vetett bizalmának jelentős 

erodálódását okozhatja. Másrészt módszertani jellegű problémát az jelenthet, 

hogy a program, illetve annak részeként készítendő projektrangsor 

kialakítása olyan kompromisszumok megkötését feltételezi, amely a 

kistérségi szereplők közötti bizalmat gyengíti (pl. az a fél, amelynek 

fejlesztése kistérségi szinten hátrébb sorolódik, vesztesként éli meg a 

folyamatot). Ennek elkerülése módszertani támogatással, szakmai 

mentorálással, a felek közötti kompromisszumkészség növelése útján 

segíthető. Ebből a szempontból különös körültekintést igényel a nagyvárosi 

kistérségeknél a központi település és a környező kistelepülések 

viszonyának kezelése. 


