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BEVEZETÉS

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény rendelkezik az Országos Területfejlesztési Koncepció
(OTK) készítéséről. Az OTK 1997-ben elkészült, melyet az
Országgyűlés 35/1998. (III.20.) OGY határozatával fogadott el.
A törvény előírja továbbá az OTK hatévenkénti felülvizsgálatát és
megújítását, valamint kétévenként jelentést a területi folyamatok
alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről, az erre
vonatkozó első Országgyűlési Jelentés 2000. évben készült el,
melyet az Országgyűlés 39/2001. (VI.18.) OGY határozatával
fogadott el.
A törvényben előírt feladatok határidejét tekintve az Országgyűlési
Jelentést, az OTK felülvizsgálatát és a Megújított OTK-t 2004.
évben kell elkészíteni és az Országgyűlés elé terjeszteni.
A három dokumentum egyidejűleg készül, a közöttük lévő
kapcsolatot az 1. sz. ábra, a funkcionális kapcsolatokat a 2. sz. ábra
és a munka ütemtervét a 3. sz. ábra mutatja be.
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A munka szerkezete

I.

A területi folyamatok alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről
szóló Országgyűlési Jelentés
1. A területi folyamatok tematikus vizsgálata
2. A területfejlesztési politika érvényesülése 1998–2002 (2003) között az eszköz- és
intézményrendszeren keresztül
OGY Jelentés dokumentációja

II.

Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálat
1. Az OTK átfogó céljainak teljesülése
2. A területfejlesztés szempontjából legfontosabb ágazati prioritások érvényesülése
3. A területfejlesztési politika rövidtávú feladatainak teljesülése
OTK felülvizsgálat dokumentációja

III. Megújított Országos Területfejlesztési Koncepció
1.
2.
3.
4.
5.

A koncepciót meghatározó külső és belső tényezők
A hosszú távú regionális fejlődés lehetséges irányai (jövőkép)
A területfejlesztési politika távlati és stratégiai céljai
A célok eléréséhez megoldandó legfontosabb középtávú feladatok
A megvalósítás feltételrendszere

Megújított OTK dokumentációja
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I.

A TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSÁRÓL, A TERÜLETFEJLESZTÉSI
POLITIKA
ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL
SZÓLÓ
ORSZÁGGYŰLÉSI JELENTÉS

Az Országgyűlés által 2001. évben elfogadott első Jelentés az 1991–98. évek közötti időszak
területi folyamatait tekintette át, a területfejlesztési politikát illetően pedig a törvény hatályba
lépését követő négy évet vizsgálta. Egy-két területfejlesztési eszközt (pl. támogatási
rendszerek) tekintve foglalkozott a Jelentés a törvény előtti időszakkal is, ugyanis ezek már
működtek a törvény és az OTK előtt.
A második, azaz a most készülő Jelentés az első Jelentés közvetlen folytatásának tekinthető.
Vizsgálati és értékelési módszer vonatkozásában felhasználja és alkalmazza az időközben
végzett kutatások, fejlesztések eredményeit. A munka alapját képezi az OTK karbantartására,
a Jelentés(ek) készítésének elősegítésére, a területfejlesztésért felelős államigazgatási
szervezet(ek) napra kész informálására kifejlesztett Területfejlesztési – Megfigyelő és
Értékelő Rendszer a T-MER.
A vizsgálat az első Jelentés óta eltelt négy évre (1998–2002) vonatkozik, ezek statisztikai
adataira támaszkodik, azonban ott, ahol rendelkezésre állnak 2003. évi adatok, azokat is
számításba veszi.
A vizsgálat területi szintjei: a statisztikai kistérségek (2004. jan. 1-től érvényes lehatárolás
szerinti 168 kistérség), ahol a vizsgált elem csak megyei szinten értelmezhető, ott
értelemszerűen a megye, egyes elemeknél, a jobb értelmezhetőség érdekében a település,
összefoglalóan a megyék és a régiók.
A területi folyamatok alapos, széleskörű vizsgálatához szükséges mutatók jegyzékét, a
folyamatokat meghatározó tényezők szerint a melléklet tartalmazza.

1. Területi folyamatok
A vizsgálat kiterjed a gazdaság, a társadalom területi folyamataira, a környezeti állapot és a
természeti környezet, valamint a műszaki infrastruktúra területi alakulására.
1.1

Gazdasági folyamatok

A gazdasági folyamatok a területi fejlődés alapvető meghatározói. A gazdaságot leíró
tényezők viszonylag gyorsan változhatnak, s ezek nyomán egyes térségek gazdaságilag
prosperáló, vagy válságos helyzetbe kerülhetnek. A folyamatok elemzéséből levonható
következtetések segítséget nyújtanak az alkalmazandó rövid és középtávú területi politika
számára.
A makrogazdasági folyamatok alakulása a területi elemzés keretéül szolgál, így a vizsgálat
ennek bemutatására is kiterjed.
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A gazdaság területi folyamatai az alábbi tényezők alakulásával írhatók le:
•
•
•
•
•

Makrogazdaság kerettényező
Gazdasági teljesítmény
Gazdasági szervezetrendszer
Külföldi működő tőke
Meghatározó ágazatok:
— Agrárgazdaság
— Ipar
— Szolgáltatások
- Információs gazdaság
- Kiskereskedelem, fogyasztás
- Üzleti és pénzügyi szolgáltatások
— Turizmus

A vizsgálat minden tényezőre kiterjed a rá jellemző mutatók részletes elemzésével. A
vizsgálat összegzett eredményét pedig a gazdasági térszerkezet mutatja be a gazdasági
fejlettség és a versenyképesség térségi különbségeivel.
1.2

Társadalmi folyamatok

A társadalmi folyamatok alakulásán belül a humán erőforrás a gazdaságfejlesztés és ezen
keresztül a területfejlesztési célok megvalósításának alapvető peremfeltétele.
Ismerni kell a társadalmi viszonyokat részint azért, hogy a nehezen, hosszú távon változó,
módosuló tendenciákhoz a területfejlesztési elképzelések alkalmazkodjanak, részben pedig
azért, hogy a területfejlesztés eszközeivel a kedvezőtlen tendenciákon változtatni lehessen.
A területi társadalmi folyamatok a következő tényezőcsoportokkal írhatók le:
•

Humán erőforrások állapota
— Demográfiai helyzet
— Egészségi állapot
— Tudásbázis

•

Életkörülmények
— Foglalkoztatottság, munkanélküliség
— Jövedelmi viszonyok
— Települési komfort
— Bűnözés

•

Társadalmi szolgáltatások
— Egészségügyi intézmények
— Szociális ellátás intézményei
— Oktatási, képzési intézmények
— Művelődési intézmények

A vizsgálat mindegyik csoport minden tényezőjének jellemző mutatóját elemzi, és a mutatóik
szintetizált eredményeként bemutatja a tényezők területi szerkezetét.
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A vizsgálat összegzett eredménye a társadalmi térszerkezet, amely a különböző térbeli
dimenziók mentén a társadalmi egyenlőtlenségek szintézise.
1.3

Környezeti állapot és a természeti környezet alakulása

A területfejlesztés számára egyik alapfeltétel a környezeti állapot és a természeti értékek
ismerete. A környezeti állapot természeti elemként való meghatározása és a védett természeti
értékek számbavétele fontos része a területi folyamatok vizsgálatának.
A vizsgálat a következő tényezőkre terjed ki:
•
•
•
•
•
•

Levegőminőség
Vízminőség
Talajminőség
Hulladékkezelés
Környezetbiztonság
Természetvédelem

Az értékelés eredményei a környezeti állapotjellemzőket bemutató térképek. Az egyes
tényezők vizsgálatának szintézise alapján környezeti konfliktustérkép áll elő, amelynek
segítségével tipizálhatók a térségi környezeti problémák, ezek nagyságrendje és veszélyessége
alapján.

1.4

Műszaki infrastruktúra alakulása

A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó
eleme, amely magában foglalja egy adott terület, település műszaki funkcionális igényeit
ellátó, műszaki-fizikai kapcsolatokat létrehozó alapvető hálózat rendszereit.
Területfejlesztési jelentősége sajátos, mivel a gazdasági és társadalmi élet minden
szegmensében jelen van, megléte azok működéséhez nélkülözhetetlen.
A műszaki infrastruktúra következő alrendszerei kerülnek vizsgálatra:
•
•
•
•

Közlekedés
Hírközlés – távközlés
Térségi ivóvízellátás és szennyvízkezelés
Energiaellátás

Az infrastrukturális rendszerek sajátosságai miatt az egyes rendszerek elemenként kerülnek
bemutatásra. A vizsgálat eredményeit szöveges összefoglaló megállapítások tartalmazzák,
valamint diagramok és térképek mutatják be.
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2. A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszere
A területfejlesztési politika, mint tevékenység, az ország egésze és térségei fejlődése fő
irányainak, fejlesztési stratégiai céljainak meghatározását és érvényesítését jelenti.
A meghatározott politika a területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerén keresztül
érvényesül.
2.1

Eszközrendszer

A vizsgálat a következő tényezőkre terjed ki:
• Szabályozó joganyag
• Területi tervezés
• Pénzügyi eszközök (központi, fejezeti, EU előcsatlakozási támogatások)
• Területi információs rendszerek
• Vállalkozási övezetek, ipari parkok, logisztikai központok stb.
A területfejlesztésről szóló törvény keretszabályozás, ezért szükséges áttekinteni a
területfejlesztési politikát befolyásoló jogszabályokat abból a célból, hogy mennyiben
segítették elő a területfejlesztési politika érvényesülését.
Áttekintésre kerülnek:
—
—
—
—

a törvény végrehajtását szolgáló rendeletek,
a területi hatású ágazati törvényeket, illetve intézkedéseket és
a területfejlesztést befolyásoló országgyűlési határozatok
Kormányhatározatok, -rendeletek

A pénzügyi eszközök vizsgálata kiterjed:
A központi, fejezeti
—

—

közvetlen területfejlesztési támogatásokra, köztük a területfejlesztési
célelőirányzatra, a címzett és céltámogatásokra, a területi kiegyenlítést szolgáló
támogatásokra és a céljellegű decentralizált támogatásokra;
közvetett területfejlesztési támogatásokra, köztük a vállalkozásfejlesztési
célelőirányzatokra, a turisztikai célelőirányzatra, a fejlesztési célú agrár- és
vidékfejlesztési támogatásokra, a munkaerő-piaci alap elemzésére, továbbá az
ágazati alapok, mint az útalap, központi környezetvédelmi alap célelőirányzat és a
vízügyi alap működtetésére;

Az EU előcsatlakozási támogatásokra
—
—

területfejlesztési Phare CBC és Interreg programokra
ISPA és SAPARD programokra

A területi tervezés vizsgálata során áttekintésre kerülnek a regionális, megyei és kistérségi
fejlesztési koncepciók és programok, területrendezési tervek. Mindezek a „tervkataszter”-ben
kerülnek rögzítésre.
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A területi információs rendszerek értékelése a TeIR és az Országos Támogatási Monitoring
Rendszer (OTMR), valamint a program monitoring információs rendszerek kiépítettségét és
adatokkal való feltöltöttségét jelenti.
A vállalkozási övezetek, ipari parkok, logisztikai központok vizsgálatának célja a
térségfejlesztő hatások értékelése.
2.2

Intézményrendszer

Az intézményrendszer azon országos, regionális, megyei és kistérségi elemei kerülnek
vizsgálatra, melyekről a törvény rendelkezik.
Ezek a következők:
•
•
•
•
•

Országos Területfejlesztési Tanács
Regionális Fejlesztési Tanácsok és Ügynökségek
Térségi Fejlesztési Tanácsok és Ügynökségek
Megyei Fejlesztési Tanácsok és Ügynökségek
Kistérségi rendszer

* * *
Az Országgyűlési Jelentés dokumentációja az előző pontokban kijelölt vizsgálatok szintetizált
eredményét foglalja össze, nyomdailag sokszorosított formában.
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II. AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
FELÜLVIZSGÁLATA

A felülvizsgálat a 35/1998. (III. 20.) sz. OGY Határozatban előírt feladatok teljesítésére és az
OTK-ban megfogalmazott átfogó és stratégiai célok megvalósítására terjed ki a következők
szerint:
1. Az OTK átfogó céljainak teljesülése
2. A területfejlesztés szempontjából legfontosabb ágazati prioritások érvényülése
3. A területfejlesztési politika középtávú feladatainak teljesülése

1. Az OTK átfogó céljainak teljesülése
A fő stratégiai célok a vizsgált időszakban a következők voltak.
A területi egyenlőtlenségek mérséklése, ezen belül:
— a fejlett és elmaradott térségek közötti különbségek csökkentése;
— a városok és a községek közötti egyenlőtlenségek csökkentése;
— a megyék közötti egyenlőtlenségek csökkentése.
A Budapest központúság oldása, ezen belül:
— a főváros és a vidék közötti egyenlőtlenségek csökkentése;
— a főváros központú térszerkezet, különösképpen a magisztrális közlekedési
térszerkezet oldása;
— a vidéki dinamikus központok fejlődésének elősegítése;
— az intézményrendszer decentralizációja.
Az innováció térbeli terjedésének elősegítése, ezen belül:
— a korszerű technológiák terjedésének elősegítése, a tudásszint emelése;
— a tercier és quaterner szektor fejlődése.
A nemzetközi integráció – az EU csatlakozás előkészítése, ezen belül:
— a határ menti térségek összehangolt fejlesztése;
— az egyes térségek, különösen az elmaradt területek bekapcsolása az európai térés gazdaságszerkezetbe;
— a területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének EU kompatíbilis
átalakítása.
A természeti környezet és a természeti értékek állapotának, minőségének megőrzése.
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2. A területfejlesztés szempontjából legfontosabb ágazati prioritások
érvényesülése

Az OTK felülvizsgálat során arról kell számot adni, hogy a környezetvédelem, a humán
infrastruktúra, az ipar, az agrárgazdaság és a műszaki infrastruktúra terén történt
intézkedések, fejlesztések mennyiben szolgálták a területfejlesztési politika célkitűzéseit.
A legfontosabb ágazati fejlesztési prioritások a következők:
—

a környezetvédelem területén megfelelő életminőséghez szükséges állapotjellemzők
fenntartása, a természetes rendszerek és értékek megóvása;

—

a humán infrastruktúra terén az egészségügyi, szociális, közoktatási rendszerekben az
esélyegyenlőség fenntartása, az ellátás elérhetőségének javítása;

—

az ipar területén a szerkezetváltás, a beszállítói kapcsolatrendszer, a közép- és
kisvállalkozások fejlesztésének támogatása;

—

az agrárgazdaság terén a vidékfejlesztés, a mezőgazdasági adottságok kihasználása és
az agrárgazdaság versenyképességének elősegítése;

—

az idegenforgalom terén a kétpólusú fejlesztéspolitika kialakítása: a kiemelt
üdülőkörzetekben a minőségi turizmus komplex fejlesztése fokozott állami
szerepvállalással; az adottságokhoz illeszkedő fejlesztések támogatása az adott
térségre vonatkozó preferenciákkal;

—

a műszaki infrastruktúra, ezen belül
- a közlekedés terén a gyorsforgalmi úthálózat kiépítésének, a vasúthálózat
korszerűsítésének elősegítése;
- a vízgazdálkodás terén az EU ajánlásainak megfelelő szennyvízelvezetési,
tisztítási színvonal elérése, az ivóvízbázisok hatékonyabb védelme, az Alföld
vízgazdálkodási problémáit elősegítő intézkedések;
- az energiaellátás terén az energiaellátás biztonságának megőrzése, a
felhasználás
hatékonyságának
növelése,
a
környezetvédelmi
és
területhasználati szempontok érvényesítése.

Ezen túlmenően kitér a vizsgálat az ágazati szakpolitikák és a területfejlesztési politika
összefüggéseire. A munka keretében vizsgálatra és értékelésre kerülnek az egyes társadalmi,
gazdasági folyamatokra befolyást gyakorló szakpolitikák fejlesztési céljai és eredményei.

11

3. A területfejlesztési politika középtávú feladatainak teljesülése
A területfejlesztési politika középtávú feladatai a következők voltak:
—

Az ország nyugati és keleti régiói közötti fejlettségi, életszínvonal és
életminőség különbségek növekedésének lefékezése, lehetőség szerint
megállítása;

—

Válságban lévő ipari és agrárkörzetek szerkezetváltásának elősegítése;

—

Települések között az alapvető közszolgáltatások kiépítettségében
színvonalában meglévő különbségek csökkentésének felgyorsítása;

—

Nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználása;

—

Az ország egypólusú településszerkezetének oldása, különös tekintettel a
piacgazdaság követelményeire;

—

A területfejlesztés intézmény- és eszközrendszerének továbbfejlesztése.

és

* * *
A felülvizsgálat dokumentuma a fenti három szempont összegzett értékelését tartalmazza,
nyomdailag sokszorosított dokumentáció formájában.
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III. A MEGÚJÍTOTT ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓ
1. A koncepciót meghatározó tényezők
E tényezők lehetnek:

1.1

—

Külső tényezők, ezeknek tekinthetők mindazon keretfeltételek, amelyekre a hazai
társadalmi és gazdaságpolitikának nincs ráhatása, amelyek adottságnak
tekinthetők, mint a földrajzi fekvés, a természetföldrajzi adottságok, a meglévő
nagy infrastrukturális rendszerek, valamint általában a nemzetközi politikai
környezet.

—

Belső tényezők, ezeknek tekinthetők az ország területi társadalmi és gazdasági
folyamatainak alakulása, különösen a humán erőforrások állapota, a kiépült és
működő intézményrendszerek, az érvényes elfogadott hosszú távú tervek, valamint
az ország rendelkezésére álló anyagi és szellemi kapacitások.

Külső tényezők

Az OTK jövőképének felvázolásához, a távlati és stratégiai célok meghatározásához a
következők figyelembevétele szükséges.
—

Az európai gazdasági térszerkezet
Az EU jelenlegi és csatlakozó országai vonatkozásában a főbb gazdasági mutatók
alapján országos, valamint regionális szinten értékelésre kerülnek a csatlakozással
létrejövő egységes európai gazdasági térség jellegadó gazdasági folyamatai. Ennek
eredményeképpen kirajzolódnak az ország fejlődésére kisugárzó hatást gyakorló
főbb gazdasági centrumok és periférikus területek, valamint nyilvánvalóvá válnak
Magyarország és a hazai régiók lehetőségei az európai gazdasági
munkamegosztásban.

—

Az európai közlekedési térszerkezet, és a jelenlegi és tervezett magyarországi
közlekedési hálózat kapcsolódása az EU közlekedési térszerkezetébe
Vizsgálatra kerülnek az európai kontinens közlekedési térszerkezetének
hierarchikus és ágazati jellemzői (gyorsforgalmi úthálózat, vasúthálózat, légi
közlekedés, jelentős vízi utak, folyami és tengeri kikötő hálózata), továbbá a hazai
közlekedési hálózat elemeinek az európai közlekedési rendszerekhez való
kapcsolódása, valamint az ebből adódó jövőbeni társadalmi-gazdasági
következmények.
A magyarországi és európai közúti közlekedési hálózaton végzett vizsgálatok
eredménye bemutatja az európai és hazai gazdasági központok elérhetőségét az
eltérő fejlettségű térségek szempontjából, ami térképi formában kerül bemutatásra.
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—

EU-támogatás politika
Az EU-csatlakozással Magyarország is teljes jogú tagként vesz részt a régiók,
tagállamok közötti fejlettségbeli különbségek csökkentését célzó támogatáspolitika új elveinek kialakításában. Az EU regionális politikája előírásainak hazai
alkalmazása számottevően fogja érinteni a hazai támogatási politikát és ezen
keresztül a területi egyenlőtlenségi viszonyokat is.

1.2

Belső tényezők

Hazai feltételként veendők figyelembe a többé-kevésbé objektív folyamatok, különösen a
lassan változó és változtatható tényezők (a humán erőforrások állapota, a környezeti
folyamatok, a területfelhasználás változásai), továbbá a hazai szakpolitikák értékrendje
(növekedés-központú vagy szociális piacgazdaság, kiegyenlítődésre törekvő vagy polarizációt
megengedő álláspont a jellemző).
Az országon belüli területi egyenlőtlenségi viszonyokat számottevően befolyásolják a
műszaki infrastruktúra, a gazdaság és társadalom, valamint a területi irányítás szerkezetében
várható változások. A koncentrációs/decentralizációs folyamatok és irányok, a
centrum/periféria viszonyok alakulása, a hátrányos helyzetű, problematikus térségek
pozíciójának változása, a térszerkezeti feszültségek alakulása részben meghatározó adottságai
a területfejlesztési politikának, amelyet azonban a területfejlesztési politika maga is alakít,
amely így tárgyát képezi a Koncepciónak.

2. A hosszú távú regionális fejlődés lehetséges irányai
A hosszú távú fejlődés lehetséges irányai a külső és belső tényezők alapján határozhatók meg.
A tényezők sokféleségéből és esetlegességéből következően különböző fejődési pályákat lehet
felvázolni, amelyek a következő szempontok alapján rajzolhatók meg:
—

—

—
—

A belső egyenlőtlenségi viszonyok alakulása szerint polarizált, közepesen
koncentrált és kiegyenlített fejlődési pálya képzelhető el. (A koncepció ezek közül
valószínűsít egy irányt és ennek figyelembevételével alakítja ki az ország területi
szempontú jövőképét.)
A településfejlesztés súlypontjainak megválasztásától függően a regionális fejlődés
kiindulhat a dinamikus centrumok (urbanizációs centrumok) felől vagy hatással
lehet a perifériák felzárkózására.
Különböző mértékben változhat a hátrányos helyzetű, problematikus térségek
relatív pozíciója.
Változhat a régiók közötti területi egyenlőtlenségek rendszere.

A felsorolt szempontok figyelembevételével alakítja ki a Koncepció az ország területi
szempontú jövőképét.
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3. Az új OTK területi politikájának távlati és stratégiai céljai
A távlati célok:
—

a területi folyamatok alakulását, a területfejlesztési politika érvényesülését feltáró
vizsgálatok eredménye;

—

az OTK végrehajtásának (átfogó célok, rövidtávú feladatok teljesülésének és az
ágazati prioritások érvényesülésének) értékelése;

—

a külső és belső tényezők, lehetséges
figyelembevételével kialakított jövőkép

fejlődési

irányok

(szcenáriók)

alapján határozhatók meg.
A koncepció a távlati célokat 10–15 éves időszakra határozza meg, egyúttal kijelöli a célok
eléréséhez vezető utakat (stratégiákat). Az OTK az ÁFT területi dimenziójának
megalapozását szolgálja.

4. A célok eléréséhez megoldandó középtávú feladatok
A célok eléréséhez kijelölt stratégiák mentén határozhatók meg a középtávú feladatok.
A középtáv az OTK elfogadását követő hat éves időszakot jelenti, ami megfelel a törvényben
előírtaknak, az OTK hatévenkénti felülvizsgálatának. A középtávú feladatok alapot képeznek
a következő tervezési ciklus NFT programjához.
A középtávú feladatok a területfejlesztés és az ágazatok számára kerülnek meghatározásra
beavatkozási területenként és térségtípusonként.

5. A megvalósítás feltételrendszere
A középtávú feladatok megvalósításának feltétele a területfejlesztés eszköz-, és
intézményrendszer hatékony működése. Ezért az OTK ezen fejezete szükség szerint a
következő területekre tesz javaslatot:
—

a jogszabályi háttér
a feladatok teljesítéséhez szükséges rendeletek, határozatok módosítása,
figyelembe véve a Törvénymódosítás elfogadását;

—

a tervezés
a tervek készítéséhez, elfogadásához és összehangolásához
intézkedések, különböző típusú tervek készítésének javaslata;

—

pénzügyi eszközrendszer
a területi szempontok érvényesítése a pénzügyi rendszerekben;
15

szükséges

A hazai és az EU finanszírozás szerepe és összehangolásuk, valamint a
területfejlesztésre
szolgáló
közvetlen
és
közvetett
pénzeszközök
decentralizációjának lehetőségei.
—

az intézmény rendszer
a térségi szintek elemeinek hatékonyabb működése;

—

információs rendszerek
a területi információs rendszer továbbfejlesztése, a területi folyamatok nyomon
követése a hatékony és ellenőrizhető forrásfelhasználás elősegítése érdekében.

* * *
A megújított OTK dokumentuma nyomdailag sokszorosított formában az előzőekben
foglaltak szintetizált összefoglalója.
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A MUNKA ÜTEMEZÉSE ÉS FELELŐSSÉGI RENDJE
I.

II.

Feladat
Tematika
1. A
tematika
tervezetének
elkészítése
2. A tematika hivatalon belüli
egyeztetése
3. A
tematika
véglegesítése,
vezetői jóváhagyást követő
kiküldése a tárcáknak
Jelentés a területi folyamatokról
1. Az egyes témákhoz tartozó
háttéranyagok kidolgozása
2. A Jelentés munkaanyagának
elkészítése
3. A
munkaanyag
közbenső
egyeztetése az érintett tárcákkal
4. A
Jelentés
tervezetének
elkészítése

III. OTK felülvizsgálata
1. Az
OTK
átfogó
céljai
teljesülésének értékelése
2. Ágazati
prioritások
érvényesülésnek vizsgálata
3. A területfejlesztési politika
rövid
távú
feladatainak
teljesülése
4. OTK
felülvizsgálat
munkaanyagának elkészítése
5. Az OTK munkaanyagának
közbenső egyeztetése az érintett
tárcákkal
6. Az
OTK
felülvizsgálata
tervezetének elkészítése
IV. A megújított OTK elkészítése
1. Háttérvizsgálatok,
elemzések
elkészítése
2. Az OTK munkaanyagának
elkészítése
3. Az OTK munkaanyagának
közbenső
egyeztetése
a
tárcákkal
4. Az
OTK
tervezetének
elkészítése

Felelős

Közreműködő

Határidő

VÁTI Kht.

Területfejl. Főo.

február 20.

Területfejl.
Főo.
Területfejl.
Főo.

érintett főo.

február 27.

VÁTI Kht.

felkért külső
szakértők

március 5.

VÁTI Kht.
Területfejl.
Főo.
VÁTI Kht.

április 30.
május 31.

VÁTI Kht.,
érintett tárcák
Területfejl. Főo.

VÁTI Kht.

június 30.
július 31.

április 30.

VÁTI Kht.

érintett tárcák

április 30.

VÁTI Kht.

érintett tárcák,
Területfejl. Főo.

április 30.

VÁTI Kht.
Területfejl.
Főo.

május 31.
VÁTI Kht.,
érintett tárcák

VÁTI Kht.

VÁTI Kht.

július 31.

külső szakértők

VÁTI Kht.
Területfejl.
Főo.
VÁTI Kht.
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június 30.

május 15.
június 30.

VÁTI Kht.

július 31.
augusztus 15.

V.

Feladat
Kormány-előterjesztés
1. Az OGY jelentést, OTK
felülvizsgálatát,
új
OTK-t
tartalmazó korm.-előterjesztés
elkészítése
2. A
kormány-előterjesztés
egyeztetése tárcákkal, régiókkal
3. OTT elé terjesztés
4. A
kormány-előterjesztés
véglegesítése, Kormány elé
terjesztése
5. A kormánydöntést követően az
Országgyűlés
elő
kerülő
anyagok nyomdai előállítása

Felelős

Közreműködő

Határidő

Területfejl.
Főo.

VÁTI Kht.

szeptember
1.

Közig. és Jogi
Főo.

Területfejl.
Főo.,
VÁTI Kht.

szeptember
31.

Területfejl.
Főo.
Területfejl.
Főo.
VÁTI Kht.
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október 15.
VÁTI Kht.

október 31.
november 30.

