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A HGF céljainak kapcsolódása az 

OTK-hoz

 2005-ben megújított OTK alapelvei és céljai

között a térségi fenntarthatóság, a

fenntartható térhasználat kapcsán megjelent

az a gondolat, amely a helyi

gazdaságfejlesztést is meghatározza



Részlet az OTK fenntartható 

térségfejlődés átfogó céljának leírásából

„…A területfejlesztés célja különösen:

 a helyi anyag- és energiagazdálkodási

rendszereknek az ökológiai terhelhetőségéhez

igazodó kialakítása, a körforgás térségben záródó

ciklusaival (…);

 az alternatív természeti erőforrások és

energianyerési lehetőségek feltárása (…);

 a helyi piacok működésének ösztönzése a

megújuló alapanyagok felhasználásával és ezek

helyben történő, értéknövelő feldolgozásával és

minőségi termékké való előállításával (…).”



Az OTK releváns fenntartható térhasználati 

elvei (alapelvek):

A hatékony, fenntartható térségi rendszereket, térségi
gondolkodást kialakító térhasználat-szervezés:

A hatékony és fenntartható módon tervezhető,
kontrollálható, a külső tényezőknek kevésbé
kiszolgáltatott térségi gazdálkodás érdekében előnyt
kell élvezniük …

 a környezetükbe illeszkedő,

 az anyag, energia, információ és tudás áramlását minél
hosszabban az adott térségben tartó,

 a helyi erőforrásokat minél sokoldalúbban hasznosító,
valamint

 a városi-vidéki munkamegosztást kibontakoztató
kezdeményezéseknek.



A HGF a hazai területfejlesztésben

 A területfejlesztés elvi tartalmát az 1996-ban elfogadott

területfejlesztési törvény rögzíti, amely a

területfejlesztés céljai és feladatai között egyaránt

hangsúlyos helyen említi a gazdaságfejlesztést.

 Ennek kapcsán konkrét feladatokat is megfogalmaz…de

nem általános gazdaságfejlesztési célzattal, hanem olyan

eszközként, amellyel elősegíthető a kedvezőtlen,

elmaradott térségek felzárkóztatása, az országban

meglévő területi különbségek mérséklése.



 a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése,

 a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése,

 az innováció térbeli terjedésének elősegítése,

 a gazdasági céloknak is megfelelő térszerkezet
kialakítása,

 a gazdasági feltételekben is megmutatkozó
különbségek mérséklése,

 a gazdaság, a környezet és a társadalom
egyensúlyának fenntartása,

 a gazdaság megújulását elősegítő, térségi
erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika,

 a gazdaság szerkezetimegújulásának elősegítése,

 az innováció feltételeinek javítása,

 a befektetők számára vonzó vállalkozói környezet
kialakítása.



90-es évek közepe

 A közfeladatok középpontjában a gazdasági

szerkezetváltás állt a korszerű, versenyképes

gazdasági szerkezet megteremtésének érdekében.

 A törvény sem célban, sem feladatban nem nevesíti a

helyi gazdaságfejlesztést, de tartalmilag arra is

irányul, a térségi erőforrások hasznosítása

leginkább ezt jelenti.



2005-ös OTK

 Már nem a gazdaságfejlesztés a területfejlesztés
elsődleges eszköze!

 A gazdaságfejlesztés mindig más területfejlesztési
beavatkozásokkal együtt, térségileg integráltan
alkalmazandó erre jó teret kínál a HGF, hiszen sokszínű
társadalmi, gazdasági és kulturális erőforrásokra
támaszkodik

 A HGF nem csak a helyi termelő vagy szolgáltató
tevékenységek, az abból származó munkalehetőség és
jövedelem szempontjából bír területfejlesztési jelentőséggel,
hanem mert…

 hozzájárul a kistelepülések, a vidéki térségek népességének
helyben tartásához, a helyi kulturális és környezeti
értékek megőrzéséhez elősegíti egy másik
területfejlesztési cél megvalósítását (policentrikus
településhálózat, a harmonikus térszerkezet)



A HGF az EU regionális politikájában

 A regionális politika szorosan kapcsolódik a gazdaság
fejlődéséhez, hiszen döntően amiatt jött létre, hogy a
régiók közötti gazdasági egyenlőtlenségeket
csökkentse, akár a gazdasági tevékenységek
kiegyensúlyozottabb térbeli eloszlásával, akár
hatékonyságuk növelésével.

 Azonban a gazdaságfejlesztés a regionális politika
értelmezésében nem elsősorban a lokális fejlesztést
jelenti.

 Főként a régiókra fókuszál, céljai regionális léptékben
valósíthatók meg. Ennek oka, hogy a régiók jelentik a
regionális fejlesztési politika érvényesítésének optimális
tereit, itt foghatók meg leginkább azok a térszervező
erők, amelyekkel az egyes térségek fejlődése
előmozdítható.



Főbb célok

 iparfejlesztés

 technológiai centrumok fejlesztése

 klaszterek létrehozása

 beszállítói hálózatok kialakítása

 kutatás-fejlesztési intézmények és tevékenységek fejlesztése

 beruházás- és befektetés ösztönzés

Ebben a környezetben a helyi gazdaság leginkább úgy jelenik
meg, mint gazdasági potenciál, belső erőforrás, ami
meghatározója a regionális versenyképességnek.
Termékeivel, vállalkozásaival jelen van a regionális gazdasági
térben, jobb esetben gazdasági együttműködési
hálózatokba, klaszterekbe is bekapcsolódik.



A HGF mint helyi fejlesztés

 A HGF a helyi fejlesztés témakörben helyezhető el

a területfejlesztésben

E megközelítés lényege:

 a helyi társadalom kezdeményezésére és

ellenőrzésére,

 a nemzeti illetve a tágabb térségi, a lokálisnál magasabb

szintről eredő fejlesztéshez viszonyított „saját

mozgástér”,

 az alulról szerveződő jelleg.

Helyi szint alatt települést, mikrotérséget és kistérséget

is érthetünk.



A helyi fejlesztések alapelemei

 helyi szereplők bevonása,

 helyi erőforrások befektetése,

 helyi kontroll gyakorlása.

A leghangsúlyosabb a helyi ellenőrzés, mert külső

erőforrások megjelenésekor is biztosítja a helyi

érdekek érvényesítését.

Az alulról vezérelt térségfejlesztés alapfeltétele hogy

 a helyi közösség autonóm módon határozhassa meg

a céljait,

 a megvalósításhoz vezető utakat és

 a külvilág változásaihoz való alkalmazkodás módját.



Új helyi bázisú fejlesztéspolitikai 

megközelítés az EU-ban

 Paradigmaváltás a regionális politikában (Barca-jelentés)

 A területi alapú (szó szerinti fordításban a helyi bázisú

–place-based) megközelítés kialakulását az elmúlt 20 év

nemzetközi tapasztalataira vezethetjük vissza

Ez a megközelítés a kohéziós politika területi

alapegységének a helyi szintet tekinti, amely egy ún.

funkcionális térséget jelöl,

 amelynek határai függetlenek a közigazgatási határoktól,

 a politikai folyamatban endogénnek tekinthetők,

 időben változhatnak,

 kellően rugalmasan kezelendők.



Folyt.

Ezek alapján a funkcionális térségek jelentik a

megfelelő területi egységet a területfejlesztés

számára.

A fejlesztéspolitikai beavatkozásokat a helyi

adottságokhoz illeszkedően kell kialakítani, adott

térségre szabott megoldásokra van szükség.

Az új megközelítés 2 további kulcseleme:

 a többszintű kormányzás,

 helyi tudásra és preferenciákra alapozott külső

beavatkozás szükségessége

az egyes térségek fejlődésének elősegítéséhez.



A HGF, mint területfejlesztési 

támogatáspolitikai eszköz
 A gazdaságfejlesztés a kezdetek óta tehát része a

területfejlesztési támogatáspolitikának.

 1996. óta a megyei területfejlesztési tanácsok, 2007-től

a regionális fejlesztési tanácsok által kezelt

decentralizált támogatások keretében forráshoz

juthattak gazdaságfejlesztési célú beavatkozásokhoz:

 vállalkozások,

 önkormányzatok,

 önkormányzati társulások,

 gazdasági kamarák,

 vállalkozásfejlesztési alapítványok.



Folyt. 

 1996-2008 között a területfejlesztési források 18,6%-a

(86,3 mrd Ft) jutott közvetlen

gazdaságfejlesztésre

 5717 projekt valósult meg

 DE! a többi támogatási célnak (humán infrastruktúra-,

humán-erőforrás fejlesztés, közlekedési és települési

infrastruktúra-fejlesztés, turizmusfejlesztés) is lehettek

gazdaságfejlesztési hatásai

 A közfoglalkoztatás támogatása kifejezetten a

helyi gazdaság témakörébe tartozik.



A hazai területfejlesztési célú előirányzatok 

gazdaságfejlesztési hatású támogatási tématerületei

1. Termelő és üzleti infrastruktúra (ipari parkok,

innovációs központok, inkubátorházak, ipari területek,

barnamezős területek fejlesztése, vállalkozások

infrastruktúrafejlesztése telephelyen vagy üzemi

területen)

2. Vállalkozásfejlesztés (vállalkozások technológia-,

gép- és eszközbeszerzése, fejlesztése, mikro- kis- és

középvállalkozásoknak nyújtott vállalkozásfejlesztési

szolgáltatások, tanácsadás, vállalkozói övezetekben

megvalósuló fejlesztések támogatása)



Folyt.

3. Munkahelyteremtés- és megtartás (vállalkozások

gazdaságfejlesztési beruházásaival új munkahelyek

létesítése, meglévők megtartása)

4. Közfoglalkoztatás (önkormányzati szervezésű közcélú

és közhasznú foglalkoztatás eszközbeszerzése, szociális

földprogram a hátrányos helyzetű kistérségekben)

5. Tervezés, előkészítés (kistérségi gazdaságfejlesztési,

turisztikai, egyéb gazdaságfejlesztési koncepciók,

programok, vállalkozói övezetek fejlesztési

programjainak és üzleti terveinek összeállítása,

gazdaságfejlesztési tartalmú, pl. befektetés-ösztönző

kiadványok, beruházások megvalósíthatósági

tanulmányainak készítése)



Folyt.

Megemlítendők még:

 a gazdaság- és vállalkozásélénkítő képzések

 LEKI (leghátrányosabb helyzetű kistérségek

felzárkóztatásának támogatása) előirányzata által

támogatott gazdasági diverzifikáció, azaz a gazdasági

tevékenységek bővítésének támogatása (pl. helyi piacok

fejlesztése)

 turisztikai fejlesztések köre (szálláshelyfejlesztés,

egyéb fogadókapacitás-bővítés, korszerűsítés,

vonzerőfejlesztés)

 16,8 mrd Ft, 2279 projekt



Folyt.

 Az uniós fejlesztési támogatásokkal, az OP-kal a hazai

területfejlesztési támogatások gazdaságfejlesztési

jelentősége és tartalma visszaszorult.

 Az OP-k általános gazdaság- és vállalkozásfejlesztési

tartalmúak, nem elsősorban a helyi gazdaságfejlesztésre

koncentrálnak.

 FONTOS! Azok a helyi gazdaságfejlesztéssel összefüggő

önkormányzati kezdeményezések, melyek nem

részesülhetnek uniós támogatásban, bekerültek a 2009-es

LEKI pályázható céljai közé (szociális gazdasághoz

kapcsolódó kis értékű eszközbeszerzések,

infrastruktúrafejlesztések, nyílt helyi piacok, vásárcsarnokok

fejlesztése, bővítése)



A területfejlesztés megújítása

 NFGM 2007-ben tűzte ki célul a

területfejlesztési források tervezésének és

felhasználásának megújítását

 1. lépés a regionális területfejlesztési OP-k

Cél:

 A területfejlesztési tervezés és forrásfelhasználás

hatékonyabb, az uniós gyakorlattal kompatibilis,

mérhető, területi szemléletében és irányultságában

markánsabb legyen

 A növekvő területi különbségek csökkentéséhez az

eddiginél lényegesen nagyobb és kimutathatóbb

hozzájárulás



A megújítás lehetséges területei

 Területi szemlélet erősítése, régió-és térségspecifikus

megoldások

 Stratégiai szemlélet erősítése a jelenlegi pragmatikus,

rövidtávú szempontokon túl

 A támogatási célok teljes megújítása, a sémáktól való

eltérés: innovatív, érdemi fejlesztést eredményező

megoldások

 Alulról építkezés az egyoldalúan felülről jövő célok és

elvárások helyett (nagyobb szerepet kaphatnak a kistérségek,

felértékelődik a közösségi bevonás)

 Hálózatosodás, térségi együttműködési hálózatok

 Szemléletformálás: a helyi társadalom tudatának a

hagyomány, innovatív megoldások, együttműködés, a

felelősség és öngondoskodás szemléletének kialakítása,

erősítése



A RTOP-k

 Felhasználásuk a hazai forráselosztáshoz nem

valósult meg, de a programok elkészültek, és a

tapasztalatok tanulságként szolgálhatnak a megújításban

 A kezdeményezés az éves előirányzatonkénti

projektfinanszírozásos pályázati rendszerekből a

többéves programfinanszírozásra való áttérést

szorgalmazza

 A RFÜ-k készítették el a programokat

 Ki kell szolgálniuk az adott régió 2007-2013-as

időszakra szóló területfejlesztési stratégiai

programjának céljait is

 A 2009-2010-es időszak programjai csak kísérleti

jellegűek!



A HGF, mint vidékfejlesztési 

támogatáspolitikai eszköz
 1999 óta támogatási rendszerként is megjelent a

vidékfejlesztés a területfejlesztéstől függetlenül

Magyarországon

 Ennek a szakpolitikának nincs jogszabályban

rögzített célrendszere

 Céljait, eszközeit, hatáskörét alapvetően a KAP jelöli ki

Lényege:

 A vidéki térségekben (nincs EU-módszertan) a

mezőgazdaság mellett minél sokszínűbb, a hely

adottságaihoz, hagyományaihoz illő gazdaság jöjjön

létre.



Folyt.

 Túl azon, hogy a gazdasági diverzifikáció, a több lábon

állás a megélhetési biztonságot növeli,

 a vidékfejlesztési beavatkozások azt is célozzák, hogy

az emberek ne vándoroljanak el a falvakból, vidéki

kisvárosokból, azaz növekedjen a vidékies

területek népességmegtartó ereje.



A vidékfejlesztési támogatások 

kezdetek óta tartalmazzák a HGF-t
1. Vidéki gazdaság diverzifikációja (alternatív

jövedelemszerzés):

 kézműves tevékenységek,

 kisipari és szolgáltató jellegű (pl. szociális szolgáltatások,

feldolgozó tevékenység, megújuló energiaforrások

használata) kisvállalkozói tevékenységek,

 helyi, tájspecifikus termékek termelése, feldolgozása,

 helyi, kisléptékű élelmiszer-feldolgozás,

 agroturizmus – önállóan vagy működő mezőgazdasági

termelő vállalkozás, üzem tevékenységi körében

 helyi piacok



2. Falusi turizmus:

 falusi és tanyai turizmus szálláshelybővítése és

minőségi javítása, turisztikai szolgáltatások

3.Mikrovállalkozások fejlesztése:

 mikrovállalkozások létrehozása

 fejlesztése beruházással és vállalkozásindítási

támogatással



A HGF-hez kapcsolódó szakpolitikák 

és szakterületek

 Vállalkozásfejlesztés (pl. decentralizált

intézményrendszerrel működő vállalkozásfejlesztési

alapítványok szerepe)

 Gazdasági kamarák szerepe (általánosabb

gazdaságszervező feladataikkal részt vesznek a helyi

gazdaság fejlesztésében)

 Szakképzés (szintén decentralizált)

 Oktatási intézmények jelenléte

 Szociális ágazat működése, szociális foglalkoztatás

támogatása



Folyt.

 Településpolitika (önkormányzatok feladatvállalásait

határozza meg, beleértve a társulásokra, kistérségi

együttműködésre való ösztönzés, finanszírozás)

 Civil szervezetek támogatása (helyi önszerveződés

szempontjából fontos, a helyi demokrácia,

közösségfejlesztés, civil aktivitás ösztönzése)

 Kulturális örökségvédelem (a tárgyi és szellemi

örökség feltárása, megőrzése, a kultúra segítése)



Említést érdemel!

 1999-ben lezárult projekt

 USA Munkaügyi Minisztériuma+Nemzetközi Fejlesztési

Hivatala kezdeményezésére

 A SzCsM+Országos Munkaügyi Módszertani Központ

szervezésében

 Gyors Reagálás Projekt (egyik eleme a helyi

gazdaságfejlesztési, vállalkozásélénkítési

kezdeményezések)

 A modellben 18 megye, 34 kistérségében, 2 esetben

régióban alkalmazták

 780 résztvevő a képzéseken, 92 új vállalkozás indult, 900

új állás keletkezett, 150 munkahelyet mentettek meg



A HGF megoldásai a nagyvilágban



A Világbank helyi gazdaságfejlesztési 

tevékenysége

 70-es évek óta központi elem a fejlesztéspolitikában

 Kezdetben a fejlődő országokra fókuszáltak, 1990-

től a poszt-szocialista országok is bekerültek a

célterületek közé

 „a HGF célja, hogy kiépítse egy térség gazdasági

kapacitását annak érdekében, hogy javítsa a térség

gazdasági kilátásait, és a térség népességének

életszínvonalát. Ez egy olyan folyamat, amelyben a

köz, üzleti és civil szféra szereplői

együttműködnek a gazdasági növekedéshez és a

munkahelyteremtéshez szükséges jobb helyi feltételek

fejlesztésében.”



Folyt.

 Viszonylag főirányú megközelítés, melyben

hangsúlyosan jelenik meg a dinamikusan változó

helyi, országos és nemzetközi piacgazdasághoz,

körülményekhez való alkalmazkodás és a

speciális helyi adottságokra való építés

szükségessége is

 DE! Eddig háttérbe szorultak a fenntarthatóság

különböző elemei (környezeti, területhasználati,

társadalmi, kulturális)

 Súlypontját elsősorban a helyi gazdaságfejlesztési

stratégia tervezési folyamatai képezték (a

végrehajtandó valós projektek jellemzően már kívül

estek a szervezet fókuszán)



Az ENSZ megközelítése

 Két intézménye foglalkozik HGF-el (ENSZ Habitat,

ENSZ Fejlesztési Programja-UNDP)

 Mindkettő elsősorban a szegényebb országokban fejti

ki ezt a tevékenységet

 ENSZ Habitat (építészeti problémák kezelésére jött

létre, napjainkban a tágabb településfejlesztési

kérdésekkel foglalkozik)

 UNDP (általánosabb gazdaságfejlesztés)



Az ENSZ Habitat szerinti értelmezés

 „a helyi gazdaságfejlesztés egy részvételi alapú

folyamat, melyben minden szektor helyi

szereplője együttműködik a helyi gazdasági

tevékenységek ösztönzése érdekében egy önjáró és

fenntartható gazdaság kialakításáért; ezáltal a

cél megfelelő munkalehetőségek és

életszínvonal biztosítása a helyi lakosság számára,

beleértve a szegény és hátrányos helyzetű társadalmi

csoportokat.”



Folyt.

 Köz-, magán és civil szféra együttműködése

 Helyi lakosság felhatalmazása, képessé tétele a

saját életvitelhez szükséges javak és szolgáltatások

előállítására

 Hangsúlyos a stratégia megalkotása itt is, melyben a

helyi értékek, a gazdasági hajtóerők és fejlődés

mint minőségi változás jelentik a legfontosabb

tényezőket



Az OECD programjai

 LEED (helyi gazdaság és foglalkoztatás fejlesztését célzó

program)

 Elsősorban a világ fejlettebb országaira, a 29

tagállamra fókuszál

 Az észak-olasz központ foglalkozik ezzel a programmal

(Trento)

Cél:

 innovatív ötletek felkutatása, elemzése, terjesztése,

 szakpolitikák megalapozása,

 irányelvek, kézikönyvek készítése a helyi fejlődés,

kormányzás és szociális gazdaság témakörökben



A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)

 Célterületei behálózzák a világot

Fókuszában a

 a köz- és magánszféra közötti partnerség és

 a helyi erőforrásokra építő gazdaságfejlesztési stratégia

közös kialakítása, megvalósítása áll.

Végső cél:

 Tisztességes munkalehetőségek biztosítása



HGF az Európai Unióban

 Nem létezik egységes HGF koncepció, sem célzottan

erre irányuló tevékenységek egységes kerete

 DE! számos intézmény, akció összefüggésbe hozható vele pl.

vállalkozásfejlesztés (Vállalkozási Főosztály), foglalkoztatás

bővítése (Lisszaboni Stratégia), 3. világ országai felé irányuló

fejlesztéspolitika, regionális politika (Regionális Politikai

Főigazgatóság), vidékfejlesztés (EMVA)

 Támogatáspolitikából 2 terület emelhető ki: LEADER,

URBACT



Folyt.

 Mindkét kezdeményezés a nyugat-európai

térségekben és az ott jellemző kihívásokra épült,

majd vált elérhetővé a bővülés után a többi tagállam

számára

 Sajnos „kőbe vésik” azt az elkülönülést, amely

európai és hazai szinten is megjelenik a városi és

vidéki területek fejlesztésével kapcsolatban

 Mindkét programban megjelenik a város-vidék

kapcsolatok erősítése, a finanszírozás és az akciók

elkülönülése mégis a térségek együttes kezelése

ellen hat



LEADER

 Vidéki gazdaságfejlesztési projekteket finanszíroz –

helyi vidékfejlesztési stratégiák keretében, helyi

vidékfejlesztési akciócsoportok koordinálásában

– melyek jó példaként más térségek számára is mintául

szolgálhatnak

 A megközelítés 7 alapvető kritériumra épül: területi

megközelítés, alulról építkezés, partnerség (helyi

akciócsoport), innovatív megoldások, integrált

megközelítés, hálózatépítés és térségek közötti

együttműködés, helyi finanszírozás és irányítás

 A helyi, mikrotérségi léptékű fejlesztéseket támogatja



URBACT

 Keretein belül konkrét helyi gazdaságfejlesztési

akciókra nincs lehetőség, de a már megvalósított

projektek tapasztalatainak megosztására,

stratégiák közös kidolgozására igen

 Jelentős hozzáadott értékkel rendelkezik, mert a helyi

támogatócsoportok felállításán keresztül

városfejlesztési stratégiák, akciótervek

kidolgozása során hagyományt teremt a közös

gondolkodásban, együttműködésben a

városokban, agglomerációkban és egyes

településrészeken belül is



Köszönöm a figyelmet!


