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Országos Területfejlesztési Koncepció 

• Előzmények: 

• A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1996. március 
19-én elfogadta a területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló törvényt. 

 

• A törvény meghatározza – először az ország 
történetében – a Magyar Köztársaságban folyó 
területfejlesztési tevékenység kereteit, 
intézményrendszerét, a különböző kormányzati szervek, 
az önkormányzatok, nonprofit és társadalmi szervezetek 
feladatait, és ezáltal megteremti az átfogó, a 
piacgazdálkodáshoz alkalmazkodó területfejlesztési 
tevékenység feltételeit. 



• A fejlesztés alapját országos és térségi szintű területi 
tervezési dokumentumok, területfejlesztési koncepciók, 
programok és rendezési tervek képezik. 

 

• A törvényben előírt feladatnak eleget téve készült el az 
Országos Területfejlesztési Koncepció, amelynek 
munkálatai már 1995-ben megkezdődtek.  

 

• A koncepció irányelvei a törvény vitájában információs 
háttéranyagként szolgáltak.  

• A törvény elfogadását követően a területfejlesztésben 
közvetlenül érintett tárcák megfogalmaztak területi 
szempontú ágazati, szakágazati elképzeléseket, 
amelyek a tervdokumentum szerves  

    részét alkotják. 



• Az Országos Területfejlesztési Koncepció az 

ország átfogó távlati fejlesztését megalapozó és 

befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza 

a hosszú távú, átfogó fejlesztési célokat, a 

fejlesztési programok kidolgozásához 

szükséges irányelveket, továbbá információkat 

biztosít az ágazati és kapcsolódó területi 

tervezés és a területfejlesztés szereplői 

számára. 



A koncepció célja: 

• Hosszú távra meghatározni azokat a területfejlesztési 
alapelveket, irányelveket és célokat, amelyeket a 
kormányzat – a törvény keretei között – saját 
területfejlesztési tevékenysége során követ, illetve 
amelyekkel orientálni kívánja a területfejlesztés további 
szereplőit.  

• Részletezni azokat a területi célkitűzéseket, amelyeket 
az ágazati fejlesztési politikákban érvényesíteni kíván.  

• Elősegíteni a törvény által bevezetett új 
intézményrendszer feladatainak ellátását, a megyei és 
regionális területfejlesztési koncepciók  

    összhangjának megteremtését.  

 



• Az Országos Területfejlesztési Koncepció hosszú távú 
(10-15 év) célokat és középtávú (3–5 év) feladatokat 
határoz meg. Hosszú távon a fő demográfiai, környezeti 
és településrendszerbeli változások, valamint néhány 
nagyfontosságú, hosszú megvalósítási idejű 
infrastrukturális hálózat céljai kerülnek 
megfogalmazásra. Középtávon felvázolja a fejlesztési 
programokat és a pénzügyi eszközrendszert, a források 
ágazati és területi allokációjának kereteit, anélkül, hogy 
megkötné az egyes években kialakítandó konkrét 
költségvetési előirányzatokat. 



A koncepció feladata: 

• Az át fogó irányelvek és célok meghatározásával biztosítani és 
ösztönözni kell az összehangolt nemzeti területi politika kialakítását, 
elősegíteni a térségi és helyi közösségek területfejlesztési 
kezdeményezéseinek összhangját az országos célkitűzésekkel. 

•   

• Információkat biztosítani az egyes térségek fejlesztési 
koncepcióinak, programjainak és terveinek kidolgozásához és 
megvalósításához, a társadalom, a gazdaság valamint a természet 
és a környezet dinamikus egyensúlyának fenntartása illetve javítása 
érdekében.  

 

• Az Európai Unió regionális politikájához való illeszkedés 
elősegítése, valamint a regionális együttműködésben rejlő 
kölcsönös előnyök hasznosítása.  

 



ELŐADÁS Felhasznált forrásai 
• Szakirodalom: 

• Konkolyné Gyúró Éva: Környezettervezés, 
Mezőgazda Kiadó Bp.(2003) 

 

• Egyéb források: 

• Kerekes Sándor, Kiss Károly: 
Környezetpolitikánk az EU-elvárások 
hálójában, Agroinform Kiadóház, Bp. (2001) 

• www.környezetünk.hu 

• www.kvvm.hu 

http://www.környezetünk.hu/


  

Köszönöm a figyelmet! 


