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Új Magyarország Fejlesztési Terv 

• 2007-2013 között 22,4 milliárd euro, ami a vidékfejlesztési 

  támogatásokkal 8000 milliárd forint (fejenként 800.000 Ft!) 

• Cél: felzárkózni az Európai Unió gazdaságához 

• Általános kritériumok: 

Fenntarthatóság 

Csökkenjen az országon belüli társadalmi és területi különbségek 

 



  A fejlesztéspolitika elvei: 

• „Lyukas zsákba nem öntünk pénzt” (hatékonyság, befektetés) 

• Rugalmasság és kiszámíthatóság (alkalmazkodás, stabil keret) 

• Kiegészítés, nem kiváltás (magántőke, fejlődés továbbgyűrűzése) 

• Fenntarthatóság (hosszútávú gondolkodás) 

• Átláthatóság és számonkérhetőség (társadalmi érdek) 

• Társadalmi egyeztetés (világos fejlesztési irány) 



Az ÚMFT legfontosabb célkitűzései: 

 

• foglalkoztatás bővítése 

• a munkaerő-kínálat növelése: az egyén foglalkoztathatóságának javítása; 

• a munkaerő-kereslet bővítése: munkahelyteremtés; 

• a kereslet és a kínálat összhangját biztosító foglalkoztatási környezet 

kialakítása 

• tartós növekedés megteremtése 

• a versenyképesség növelése; 

• a gazdaság bázisának a szélesítése; 

• az üzleti környezet fejlesztése 

 

 



 Hat kiemelt célterület: 

–  gazdaság 

–  közlekedés 

–  társadalom megújulása 

–  környezet és energetika  

–  területfejlesztés 

–  államreform 



1. Prioritás: A gazdaság fejlesztése 

  Az innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése 

  A kis- és középvállalatok jövedelemtermelő 
képességének a javítása 

  Az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 

  Horizontális fejlesztési területek 

   Gazdaságfejlesztés operatív program 

   Társadalmi megújulás operatív program  

   Regionális operatív programok 



2. prioritás: A közlekedés fejlesztés  

• Az ország nemzetközi elérhetőségének javítása 

• A térségi elérhetőség javítása 

• Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és   

közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 

• Közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 

• A városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése 

 



3. prioritás: A társadalom megújulása 

• A foglalkoztathatóság javítása 

• Az alkalmazkodóképesség javítása 

• A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 

• A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások 

fejlesztése 

• Az egészségmegőrzés, valamint a társadalmi befogadás és részvétel 

• A humán infrastruktúra fejlesztése 

 



4. prioritás: Környezeti és energetikai fejlesztés 

• Környezetjavító fejlesztések 

  egészséges tiszta települések 

  vizek kezelése (árvíz, minőség, mennyiség) 

  fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése 

• Környezetbarát energetikai fejlesztések 

  energiahatékonyság, takarékosság 

 



5. prioritás: Területfejlesztés 

• Együttműködő és versenyképes városhálózat 

• Megújuló vidék 

• Az elmaradott térségek felzárkóztatása 

• Kiemelten a Balaton, s emellett a Duna és a Tisza vidékének fenntartható 

fejlesztése 

 



6. prioritás: Államreform 
 

•A közigazgatás megújítása 

 A közigazgatás szolgáltatóvá tétele:  

  pl.: Egészségbiztosítási Felügyelet létrehozása, az OEP és az ÁNTSZ 

működésének korszerűsítése 

• A közszolgáltatások korszerűsítése 

• Az elektronikus közszolgáltatások infrastruktúra fejlesztése 

• A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása 

• Az elektronikus kultúra terjesztése 

 



Az ÚMFT tervezési és végrehajtási 

intézményrendszere  

• Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT) 

• Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 

•Központi koordináció 

•Irányító hatóságok (IH) 

• Közreműködő szervezetek (KSZ) 

• Monitoring bizottságok 

• Pénzügyminisztérium: mint  

•Ellenőrző hatóság 

•Igazoló hatóság 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

 

 


