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Fogalomtár
Fogalom

Rövid definíció / leírás

Integrált Területi
Beruházás (ITB)

Az ITB egy olyan területi programozási eszköz, amely lehetővé
teszi, hogy a tagállamok a területi stratégiákat integrált módon
valósítsák meg különféle Alapokból (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap,
valamint EMVA és ETHA) származó források integrált
használatával. Az ITB lehetővé teszi, hogy a tagállamok egy adott
stratégiát egy vagy több operatív program számos prioritásának
forráskeretét igénybe véve valósítsák meg.1

Integrált Területi
Program (ITP)

A TOP és VEKOP területi szereplők számára allokált forrásainak
felhasználását támogató területi programozási eszköz, ami
bizonyos jellemzőiben hasonlatos az Integrált Területi
Beruházáshoz, de NEM azonos azzal.

3.

forrásfelhasználási mód

Az Integrált Területi Program lehetőséget ad az egyes
intézkedésre eső forráskeret részbeni vagy teljes „allokálására”.
Forrást különíthet el a területi szereplő célcsoport, fejlesztési cél,
földrajzi célterület szerint.

4.

funkcionális
várostérség

A funkcionális várostérség egy-egy markáns településhálózati
központ és a hozzá munkaerő-piaci, közlekedési, szolgáltatási,
gazdasági stb. funkciókkal szorosan kapcsolódó térség együttese.

1.

2.

5.

programozási /
program ciklus

A
program(ozási)
ciklus
egy
önmagába
visszatérő
lépéssorozatként értelmezhető, amely a tervezéstől a
megvalósításon át az eredmények nyomon követését,
monitorozását és a következetesek tervezésbe történő
visszacsatolását tartalmazza.
A záródokumentumban az ITP-re vonatkoztatva ITP programozási
vagy program ciklusról beszélünk.

6.

7.

1

programmenedzsment

A programozási
tevékenység.

ciklus

lépéseit

Területi Kiválasztási
Rendszer (TKR)

A 2014-2020 programozási időszak nemcsak a tervezés, hanem a
végrehajtás során is partnerként tekint az úgynevezett területi
szereplőkre, azaz a megyékre és megyei jogú városokra, amelyek
szerepe jóval túlmutat a partnerségen. A területi operatív
programok végrehajtása a megyei és megyei jogú városi
fejlesztési irányokat tartalmazó integrált területi programokon
keresztül valósul meg. Ez azt jelenti, hogy kizárólag olyan
projektek valósulhatnak meg, amelyek illeszkednek a helyi

Az Unió az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendeletének 36. cikkelye
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Fogalom

Rövid definíció / leírás
fejlesztési irányelvekhez, igényekhez. A területi szereplő
határozza meg azokat a területi kiválasztási kritériumokat,
amelyek a felhívásokban területi értékelési szempontokká
kerülnek alábontásra.2

8.

területi programozási
eszköz

Olyan területi dokumentum, amit jogszabályban fogadnak el a
területi szereplők, és amely támogatja a Strukturális Alapok
területi alapon történő forráselosztását (pl. ITP, ITB, CLLD)

9.

területi szereplő

A megyei önkormányzat, megyei jogú város önkormányzata és a
fővárosi önkormányzat, amely az integrált területi program
összeállításáért (kieg.: és végrehajtásáért) felelős.3

térségi ökoszisztéma

A gazdaság egy ökoszisztémaként értelmezhető, amelyben az
egyének (és az általuk képviselt szervezetek) azért
tevékenykednek, hogy céljaikat elérjék és ebben az
igyekezetükben hozzák létre magát a gazdasági ökoszisztémát. A
gazdaságot tehát célokat megvalósítani akaró egyének és
szervezetek hozzák létre és alkotják; a gazdaság emberi
interakciók eredménye és sokak szerint aligha tervezhető vagy
szabályozható. A gazdaság mégsem egy kaotikus rendszer,
megvannak a belső szabályozói (mint a természetben), amelyek a
benne zajló interakciókból erednek. Az ökoszisztéma bármilyen
elemét kívülről érintő tudatos szabályozás / beavatkozás kevéssé
célravezető, mert nem lehet bizonyossággal megmondani, hogy a
kívánt eredményeken kívül milyen más, esetleg negatív hatás is
bekövetkezik. A belső szabályozókból érdemes tehát kiindulni,
azaz az interakciók jellemzőin keresztül érdemes lassúbb, de
áthatóbb változásokat elérni az ökoszisztéma működésben.

10.

2
3

Forrás: TOP éves végrehajtási jelentés 2014-2015 p. 2
Forrás: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
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Vezetői összefoglaló
A 2014-2020 programozási időszak félidejében zajló Integrált Területi Programok értékelése című
kutatás átfogó célja annak feltárása, hogy az Integrált Területi Program (ITP), mint területi
programozási eszköz milyen hatékonysággal segíti a területi szereplőket a számukra a 1702/2014.
(XII. 3.) Korm. határozatban dedikált forráskeretek felhasználásában és a (terület-, ill. város-)
fejlesztési célok hatékony megvalósításában. További cél annak bemutatása, hogy a területi
szereplők (értékelésünkben elsősorban a kevésbé fejlett régiók megyei önkormányzatai) milyen
módon és hatékonysággal éltek az ITP-k által kínált lehetőségekkel a területfejlesztési hatás
érvényesítése érdekében, illetve, hogy milyen szervezeti, működési, szemléletet érintő akadályai
vannak az ITP forrásfelhasználás esetében a területi fejlesztési hatás maximalizálásának a megyéken
belül, valamint a megyei ITP és az MJV ITP viszonylatában.
A kutatásnak nem volt célja a Területi Kiválasztási Rendszer eljárásrendi kérdéseinek és
folyamatainak vizsgálata.
Az elemzésben használt módszertani eszköztár igen széles. A vizsgálatban szakpolitikai, országos és
helyi szinten releváns módszerekkel zajlottak a vizsgálatok a dokumentumelemzés (releváns
jogszabályok, ITP módszertani útmutatók, ITP dokumentumok), adatelemzés (ITP-kben szerepeltetett
és a végrehajtás során keletkezett adatok) és a személyes interjúk eszközeinek használatával.
A primer elemzéseket az ITP, mint területi programozási eszköz programozási ciklus
értelmezésének logikája szerint építettük fel, vizsgálva az előkészítés, tervezés, végrehajtás
feltételrendszerét és – utóbbi esetben köztes – eredményeit. A megyei ITP-k tartalmi elemeinek
vizsgálata országos szinten zajlott (18 megyei ITP dokumentum alapján). Az egyéb, empirikus kutatási
tevékenységek (így a forráskihelyezés területi vetületének elemzése) hat megyére korlátozódtak egy
részletesebb pilot elemzés (Komárom-Esztergom megye) és öt szűkített fókuszú esettanulmány
(Békés, Győr-Moson-Sopron, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyék) formájában. A hat
megye esetében személyes találkozásokra is sor került mind a megyei önkormányzat, mind pedig az
adott megyében található MJV(k) szakmai képviselőivel.
Az ITP végrehajtás köztes eredményeinek analízise (a hat megyében) a forráskihelyezés területi
leképeződésére korlátozódott, hiszen területi hatáselemzésről nem beszélhetünk az ITP
programozási ciklus jelen szakaszában. A megyei tanulmányok egyeztetésre kerültek a területi
szereplőkkel a pontatlan értelmezések elkerülése miatt.
A vizsgálatok alapján olyan átfogó és tematikus következtetések kerültek levonásra, amelyekből
kiindulva a szakpolitikai ajánlások megfogalmazására nyílt lehetőség. Egy-egy ajánlást (javaslatot)
több következtetés is alátámaszt. Vezetői összefoglalónkban a négy legfontosabb problémakört
érintjük az ajánlások feltüntetésével:

1.) A 2014-2020 fejlesztési időszak egyik területi operatív programjának (TOP) vonatkozásában a
korábbiakhoz képest új elemeként jelent meg a TKR eljárásrend és annak eszközeként az Integrált
Területi Programok (ITP) alkalmazása. A TKR és az ITP bevezetésével az intézményrendszer és az
érintett területi szereplők (megyei önkormányzatok és MJV-k) újszerű feladatokkal szembesültek és
végeredményben egy működő rendszert hoztak létre az Európa szerte egyre növekvő jelentőségű
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nemzet alatti (sub-national) területi szint megerősödésének jegyében. Érthető módon az újszerű
feladatok végrehajtásának hatékonysága változóan alakult az eddigiekben, azaz a forráskihelyezés
feladatára (technikai bonyolítására) koncentrált elsősorban, ami esetenként felülírta a szofisztikált
területi szempontok, tervezési módszerek, új típusú területi folyamatokra történő reagálás
szükségességének érvényesítését. Fontos, hogy elindult egy tanulási folyamat, amelynek az
érintettek mindegyike (beleértve itt már a kedvezményezetteket is) szükségszerűen – tudatosan vagy
a folyamatok által irányítva – részesévé vált. A területi szereplőknek nem csupán tárgyszerű (pl.:
eljárásrend lépései) ismereteiket kellett elmélyíteniük és azt a gyakorlatban használniuk, hanem
javasolt volt szakpolitikai vonatkozásban is alakítani fejlesztési szemléletükön annak érdekében,
hogy végül a forrásfelhasználás területi vetülete mindinkább a területfejlesztési programban
meghatározott célok megvalósítását támogassa. A vizsgálat szerint ez utóbbi szempont még több
figyelmet igényel a következő EU tervezési időszakban, amit a következő tényezők indokolnak:
eszközök újszerűségéből eredő bizonytalanságok, limitált idő, a koordináció következetlenségei,
változó minőségű gyakorlat és tapasztalat a területi szereplők és kedvezményezettek oldalán, a
partnerségi tartalmi sémák rögzültsége. Az említett tényezők mindegyike, az első tapasztalatok
alapján tudatos, együttműködésen alapuló szakmai munkával alakítható.
A kapcsolódó javaslat szerint kiemelt fontosságú a megfelelő feltételrendszer megteremtése
a TKR és az ITP területi tudatosságának erősítése és hatékony végrehajthatóságának
biztosítása érdekében. Javasolt az intézményrendszer felkészülése az ITP programozási ciklus
jellegű értelmezésének gyakorlati megvalósítására (lásd 2. pont). Javasolt továbbá felkészítő
akciók végrehajtása a területi szereplők körében, aminek szükségszerű jellemzői a
folyamatosság, az akcióközpontúság (a területi szereplők aktivitási csúcsait megelőzően a
legintenzívebb pl. ITP tervezés), és a bizalomra épülő személyes szakértői kapcsolat (mentori
szolgáltatás). Ez azért is kiemelten fontos, mert a megyei önkormányzatok területi
folyamatokban játszott szerepének egyik kulcseleme kell legyen a települések tanulási
folyamatának irányítása – a települési együttműködések alapját jelentő partnerség
generálása és támogatása.

2.) Az ITP-vel kapcsolatos legfontosabb megállapítások egyike annak jogszabályi hátterére, tartalmi
elemeire, és a nem mellesleg formálisan nem definiált ITP programozási ciklus végrehajtásának
feltételeire vonatkozik. A feltárt hiányosságok és végrehajtáshoz fűződő nehézségek elsődleges
okaként került meghatározásra, hogy az Integrált Területi Program, mint területi programozási eszköz
esetében nem került értelmezésre az előkészítés–tervezés–megvalósítás–monitoring–
visszacsatolás lépéseket tartalmazó PROGRAMOZÁSI CIKLUS. Emiatt az ITP tervezés nem terjedt ki a
végrehajtás / megvalósítás tervezésére. A dokumentum – jelenlegi tartalmában – a területi szereplő
tervezési jogkörébe allokált TOP források meghirdetésének megtervezésére szolgál. Részben ez az
oka, hogy komplikációk adódtak a feladat-, szerep-, jogkör- és folyamatértelmezésekben, az
információáramlásban és az erőforrások biztosításában.
A kapcsolódó javaslat szerint az ITP programozási ciklus értelmezése hozzásegít a ciklus
lépéseihez kapcsolódó világos feladat-meghatározáshoz, lehetséges a felelős
szervek/szereplők megjelölése és az erőforrásigény is meghatározható. Az ITP ciklus végén
szükségszerűen megvalósuló programmonitoring nem csak az indikátorok teljesülését, hanem
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a területi vonatkozású rövid távú eredmények, ill. a hosszabb távú hatások elemzését is
tartalmazza, ami biztosítja a visszacsatolás lehetőségét a területi, ill. településfejlesztési
programok szintjére, továbbá adatszerű inputot szolgáltat a következő EU finanszírozási
időszak (2020+) tervezése számára.
A javaslat többféle kompetencia körben értelmezhető, de minimálisan területfejlesztési
operatív program ITP (vagy annak megfelelő) eszközt alkalmazó Irányító hatósága felé jelent
iránymutatást. A végrehajthatóság ugyanakkor jogszabályi szintű támogatást is igényel!

3.) Az ITP-k vizsgálata, valamint a részletes esettanulmányok az ITP tartalmának és tudatos területi
tervezést (forrásfelhasználást) szolgáló eszközrendszerének eltérő értelmezésére mutatott rá. A
megyei ITP-k céljaik és területi kiválasztási kritériumaik szintjén többnyire általánosságban utalnak a
területi szempontokra (területi egyenlőtlenségek csökkentése, hátrányos helyzetű térségek
felzárkóztatása, városi térségek, mint növekedési pólusok erősítése, város-vidék különbségek
csökkentése). A területiség egy-két cél erejéig jelenik meg, ugyanakkor konkrét, földrajzilag
lokalizálható utalás a célok magyarázatában többször megjelenik. Csupán egy olyan ITP van, ami
kifejezetten területi célokban fejezi ki az ITP megyei céljait.
A megyék a forrásfelhasználási módok szerinti forrásallokáció alkalmazásának lehetőségét eltérően
értékelték, és eltérő intenzitással éltek vele, annak ellenére, hogy ezzel lehetőség volt integráltan
fejlesztendő térségek, tematikusan erősítendő településcsoportok, vagy központok transzparens
helyzetbe hozására. Ezzel összefüggésben a vizsgálat alapján megállapítható, hogy nem mutatható ki
tendenciózus összefüggés az egyes megyék mérete, a megyén belül a települések száma, a
településhálózat komplexitása, a TOP indikatív keretösszege és a forrásfelhasználási módok
szerinti forrásallokáció nagyságrendje (belső arányai) között. A fejlesztési hangsúlyok ITP
módszertanban jelzett módokon való megerősítése (kijelölése) elsősorban a lehetőség helyi (értsd:
területi szereplő) értelmezésén, a szakpolitikai megfontolásokon múlott. Általánosságban
érzékelhető, hogy a területi szereplők tudatossága a felkínált módszer alkalmazásával kapcsolatban
ellentmondásos – relevánsak az érvelések a módok használata (alkalmazása) mellet és annak
ellenében is. Ugyanolyan forráskeret esetében is találunk a módszert intenzíven használó és negligáló
megyéket is. A forrásfelhasználási módok alkalmazásával kevéssé élő megyék tudatos tervezői
megfontolásra hivatkozva – az ITP-ben nem követhető, de szintén területi szereplő által
meghatározott – projektértékelési szempontokban látták a területi megfontolás érvényesítésének
legmegfelelőbb módját.
Javasolt a jogszabályban elvárt tartalmi elemek megtartásán túl az ITP-k tartalmi
elvárásainak továbbfejlesztése. Javasolt az ITP és a megyei területfejlesztési programok
tartalmi összefüggéseinek szorosabb figyelembevétele és a területiség hangsúlyosabb
megjelenítése a stratégiai szinten megalapozott fejlesztési hatások elérése érdekében
(túlmutatva a területfejlesztési programokhoz való, átfogó célok szintjén való
kapcsolódáson).

4.) A TOP végrehajtásának alapját jelentő TKR eljárásrend és az azt alkalmazó területi szereplőkhöz
kapcsolódó ITP-k és a forráskeretek felhasználásának szigorú lehatárolása limitáltan biztosít
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lehetőséget a megye és a kapcsolódó MJV-k fejlesztéseinek formális egyeztetéseken túlmutató
összehangolására. A kurrens és hosszú ideje ható gazdasági, mobilitási és ezzel az egyének életvitelét
is befolyásoló folyamatok új típusú területi struktúrákat hoznak létre és ezzel rugalmasabb fejlesztési
szemléletet igényelnek. Ezek érvényesítésére az ITP lehetőséget biztosított, ugyanakkor a megyék a
tervezés és végrehajtás során többnyire nem jutottak el az eszközök szofisztikáltabb használatáig.
Javasolt az új típusú területi struktúrák (funkcionális várostérség, tematikus térség, térségi
működési / gazdasági ökoszisztéma) beépítése a forrásfelhasználás keretrendszerébe.
Továbbá ennek megfelelően – illetve ennek kötelező minimális tartalmaként – javasolt
bizonyos mértékű forrás-átjárhatóság biztosítása a forrásfelhasználásban az MJV és a megye
között. A fentieknek az ITP tartalmi elemei közé való bevezetéséhez részletes terület- és
településfejlesztési vonatkozású szakpolitikai háttér/módszertan kialakítására van szükség!

A kutatás záródokumentuma a számos kritikai észrevétel ellenére megerősíti az EU-ban is egyre
hangsúlyosabb sub-national szinten, a helyi fejlesztési szükségletek és területi szempontok
figyelembevételével történő forrás kihelyezés Integrált Területi Programmal (vagy ennek megfelelő
programozási eszközzel) támogatott gyakorlatának szükségességét összesítve az alábbi szempontok
figyelembevételével:
•
•
•
•

•

•

az ITP programozási ciklusként való értelmezése, ahol a feladatok, jogkörök és erőforrásigény
definiálható,
a programciklus lépéseihez kötve a területi szereplők feladatainak konkretizálása, és az ezek
elvégzéséhez kellő feltételek biztosítása,
a területi stratégiai tervezés és a forrásallokáció területi vetületének szorosabb és
transzparens kapcsolódása (erre lehetőséget kínál az ITP),
a helyenként jól működő egy település több projekt integrált fejlesztési megközelítés mellett
a projektek területi integráltságának erősítése, azaz a több település egy projekt, illetve a
beavatkozások területi (mikrotérségi) szintű integráltságát biztosító tervezői és végrehajtói
megközelítés alkalmazása,
az új területi struktúrák organikus fejlődése miatt szükségszerű új típusú fejlesztési
megközelítések figyelembevétele (min. átjárhatóság, rugalmasság), az érintett területi
szereplők (megye, MJV) viszonyrendszerének tisztázása mellett,
a végrehajthatóság biztosítása és a hatékonyság növelése érdekében fontos az
intézményrendszer felkészültségének elmélyítése, a területi szereplők és a
kedvezményezettek partnerségi csatornáinak erősítése, beleértve a területi szereplők
szupportív szerepének erősítését a települési önkormányzatok felé.

Kutatásunk hozzájárult a 2014-2020-as programozási időszak újszerű programozási eszközével, az
ITP-vel kapcsolatos tapasztalatok feldolgozásához és szintetizálásához, ami remélhetőleg inputként
szolgál a 2020 utáni EU programozási időszak tervezési megfontolásaihoz.
Budapest, 2018. november 10.
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Executive summary
In 2018, a little after the middle of the 2014-2020 EU Programming Period, the Hungarian Ministry of
Finance initiated and implemented a research project titled the Assessment of Integrated Territorial
Programs (hereinafter: ITP).
The aim of this research project was to explore how ITP, as a programming tool of the TOP4, was
efficient to assist the territorial actors (hereinafter: TAs) to allocate their indicative TOP funds5 to
best serve the realisation of their territorial development objectives.
The research project also aimed to demonstrate how TAs (especially the county local governments of
the less developed regions) interpreted and used the tools of ITP for enhancing the territorial
impact of the funding allocation. Furthermore, analysing the institutional (structural) and
operational (functional) difficulties of the ITP-based allocation were also part of the project.
The research did not aim to examine the Territorial Selection System (hereinafter: TSS).
The research was carried out by using complex methodological tools which addressed relevant
policy measures and empirical issues on both national and sub-national levels, regarding the
planning, preparation and implementation of ITPs. Concrete research methods included document
and data analysis, mapping of data and personal interviews.
The complex analysis was based on the logic of the strategic planning circle. This meant to examine
the planning, preparation and implementation phases of ITPs, as well as the conditions of these
phases and also the intermediate results of ITP implementation (resource allocation), without
examining the project selection process. The analysis of the ITP documents concerned 18 counties,
while the empirical research (including the assessment of the territorial aspects of the funding
allocation) addressed six selected counties in a pilot analysis (Komárom-Esztergom County) and five
case studies (Békés, Győr-Moson-Sopron, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg and Tolna Counties). In
addition, people in charge of ITPs were also interviewed (in the six counties and in their towns with
county rights), which provided further information on the subject.
The analysis of the intermediate ITP implementation results (in the six counties) was limited to
•
•

mapping the granted TOP projects and the per inhabitant amount of funding of local
municipalities and
comparing these maps (as spatial reflection of funding allocation) with the contents of the
territorial programming documents.

An overall impact analysis would have been far too early at this stage of the Programming Period.
The individual pilot analysis and the cases studies were peer-reviewed by the TAs to avoid
misinterpretation of the research results.
The synthesis of the research results facilitated the formulation of conclusions regarding the
structural and functional dimensions of ITP programming circle, and also regarding its territorial and
cohesion policy background. Conclusions were also meant to base policy recommendations.

4
5

Territorial and Settlement Development Operational Programme
Dedicated by the 1702/2014. (XII.3.) Government Decree
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The executive summary highlights four main conclusions and related recommendations.
1.) The TSS and the ITP were new features in the regional development programmes, compared to
the previous programming period(s). The introduction of TSS and ITP resulted that both the granting
institutional system and the TAs had to face new challenges, but they managed to set up and operate
the new system, in accordance with the rising importance of sub-national territorial levels in the EU
Cohesion Policy. Clearly, the efficiency of implementing these new tasks has greatly varied thus far.
TAs and the institutions were primarily occupied with the technical arrangements of allocation,
which overwrote the sophisticated aspects of territorial development, the fine-tuned use of ITP
planning methods, and the necessity of reacting to actual territorial processes.
A learning process started which necessarily affected directly or indirectly all the actors (including
beneficiaries of TOP). The TAs were expected not only to strengthen their knowledge and
competences regarding to the new TOP procedure, but also to shape their approach to territorial
development, in order that the spatial aspect of the allocation support the objectives of the
territorial development programme.
The research suggests more attention to this previous aspect in the next programming period,
explained by the following issues: uncertainties rooted in the novelty of TSS and ITP, limited time was
available to complete expected outputs, inconsistent communication concerning the tasks of the
TAs, diversity of the experience and competence of the TAs and the potential beneficiaries,
partnership confined to formalities. Nevertheless, with more thorough preparation, based on tight
cooperation and systematic competence building on all levels, most factors can be made more
supportive to the new system.

To react properly to the challenges outlined above, the relevant policy recommendation
highlights the importance of ensuring appropriate background conditions to strengthen the
territorial impact and to enhance the implementation efficiency of ITP. High importance is
attributed to the preparation of the institutional system (incl. the Managing Authority of TOP)
for the programming circle interpretation and the adequate coordination of ITP. It is
promoted that a consistent capacity building programme should be implemented among the
TAs. The capacity building should be continuous, action-focused (more intensive before major
tasks), and a mentoring service should be provided by the Managing Authority (MA).
Knowledge transfer to the local governments and promotion of integrated approach are
meant to be the key assignments of the TAs.

2.) The most important conclusions of the ITP assessment concern that how the content of the ITP
relates to the territorial planning objectives, and also the adaptability of the programming circle
approach, which is not defined yet for ITPs. The discovered insufficiencies and hardships related to
the implementation of ITP are attributed to the fact that ITP is not operating as a programming circle.
Accordingly, for now ITP only supports the technical implementation of funding allocation but, having
no reference to the monitoring and feedbacking stages of the programming circle, it fails to operate
as a real strategy. In sum, ITP seems to be serving only the planning of calls for proposals.
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Without instructions from the MA, not all stages of the full programming circle were planned in the
ITP, therefore complications arose concerning the interpretation of the rights and responsibilities of
the actors, also concerning their tasks, the outputs and the required resources to operate the ITPbased system as a real programming tool.

The recommendation promotes the programming circle interpretation of ITP in order that it
will be able to establish a proper base for a clear and transparent definition of tasks, expected
outputs, actors in charge and the resources required at each stage of the circle. The ITP
program monitoring should pay attention not only to the TOP result indicators; it should also
follow and assess the spatial patterns of the allocation and the longer-term territorial
impacts. This would ensure proper feed-backing to the territorial planning and would also
provide data for the next programming period’s territorial OP. The recommendation allocates
tasks to various actors, especially for the MA as this new approach should be introduced in
the ITP guideline, but amendments in the relevant national legislation are also needed.

3.) The research also pointed out how diverse the interpretation of the ITP methodology can be.
There are three main tools of expressing preferences in the allocation to enhance the territorial
impacts: via the objectives, via the territorial selection criteria and by using focused funding modes.
The ITP objectives and the territorial selection criteria mostly address the territorial aspects of the
funding in general terms (e.g. aiming to decrease regional disparities, promoting the catching-up of
backward regions, boosting the further growth of urban-poles, diminishing the urban-rural
dichotomy), without being too concrete by delimit geographical areas.
The TAs (county authorities) considered the potential of focused funding modes differently and used
them with different intensity (the average usage rate was 25,6%, which ranged from 0% to over 65%
of the total TOP funding frame of the counties). Using focused funding modes offered a transparent
way to provide funding for
•
•
•
•

development objectives,
types of beneficiaries
geographical regions (e.g. peripheral regions, regions to be developed in an integrated
manner, settlement-groups with specific thematic profiles), or
settlement types (deprived settlements, urban poles etc.).

The research did not identify coherence between the size, the urban network complexity, the
number of settlements or the amount of the TOP allocation of the county and the rate of using
focused funding modes. The intensity of using these modes is contingent; it depended on the TA’s
assumption on the expected benefits regarding territorial development. Counties with below average
funding frames equally opt for intense use (over 40%) and zero use of the focused funding modes.
The practice is rather inconsistent while the pros and cons stated during the interviews all look
reasonable in their respective context. The counties of the case studies who used less (or almost did
not use) the focused funding modes explained this choice typically with two reasons:
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•
•

when the amount of the allocation is not considerable, there is no point in concentrating
funding, it is better not to express open preference for any beneficiaries to any rate;
the territorial objectives can still be considered by the territorial criteria of project selection
(which is not traceable to the ITP), indicated in the call for proposals.
It is recommended that the legislation on TSS and ITP sets higher expectations regarding the
contents and quality of ITPs, which should be later on prepared by the guiding of a
programming manual, and should be mentored and quality controlled by the MA. It is also
important to establish a stronger link between territorial programming and funding
allocation by going further than having connection to the policy objectives.

4.) The strict financial structure of the TOP, which had to be implemented by the ITPs, did not
encourage the counties and the towns with county rights to harmonize and integrate their
development objectives and activities. The agglomerations of larger towns were concerned the most
with that issue; they were not treated in an integrated manner as part of a functional urban area as
they were part of the action scope of the county authorities. The cooperation between towns with
county rights and counties is limited to the formal adjustments of ITPs and some shared projects.
The present transformations and new mobility-patterns generate such spatial processes (e.g.
formation of city agglomerations, development of functional urban areas of mid-sized towns,
specialization of thematic regions, peripheries need to catch up with the rest of the county), that
requires a more flexible development and financing approach. Although methods were offered by
the ITP methodology to handle these spatial features and tendencies, they have not been exploited.
TAs did not use these methods in a strategically built-up manner, which resulted in the inconsistency
of territorial objectives and the spatial patterns of actual funding allocation.
It is recommended to build into the funding allocation framework these new types of spatial
structures by integrated funding allocation schemes. Accordingly, it is essential to ensure
cross-financing possibilities between towns with county rights and their counties and also
ensuring possibilities for neighbouring counties with development initiatives exceeding their
administrative “borders”.
Meeting these challenges requires a follow-up of real processes by the policy making
(cohesion policy and regional policy). Appropriate territorial and urban policy support is
needed by introducing new approaches and methods in territorial and urban planning
practice.

The outcome document of the ITP assessment – despite its critical conclusions – confirms the
necessity of the sub-national funding allocation practice supported by ITPs (or a like document), that
ensures the consideration of local development needs and integrated territorial aspects.
The document also sets some conditions for consideration (in sum):
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•

•
•

•

•

interpretation of ITP in a programming circle, where tasks, authorities, and resource-needs
are easier to define and as a highlighted element of this, well defined role of territorial actors
that ensures the appropriate conditions to complete their duties;
linking stronger and transparently the territorial strategies / objectives and spatial patterns
of funding allocation;
besides strengthening the integrated development approach (applied already successfully in
individual settlements, mainly towns) it is also important to raise the integrated planning and
funding allocation approach to the level of micro-regions (regional eco-systems) and to
promote projects with higher territorial integration (more adjacent municipalities involved);
consideration and application of new types of planning approaches, methodologies, and
procedures (funding transferability, flexibility) to promote and coordinate real spatial
features, overcoming the limits derive from OP procedures and restrictions;
deepening the required competences of the institutional system and those of the TAs, while
strengthening the partnership and cooperation between TAs and potential beneficiaries,
preparing the TAs to take a more supportive role and activities towards the local
municipalities (training the trainers).

The research contributed to build-up synthetic knowledge about the new territorial planning tool
(ITP), which potentially serves as an input for planning the next EU 2020+ Programming Period.
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1. Bevezetés
1.1 Általános bevezető
Az Integrált Területi Program, mint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP),
valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) végrehajtását segítő
területi programozási eszköz a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelettel került bevezetésre
Magyarországon. Az eszköz azoknak a területi szereplőknek az esetében releváns, ahol részben vagy
egészben a Területi Kiválasztási Rendszer (TKR) eljárásrend szerint történik a forráskihelyezés a 20142020 időszakban a nevezett operatív programokból. Az érinttettek a megyei jogú városok (MJV-k), a
megyei önkormányzatok és Budapest Főváros.
Az Integrált Területi Programok értékelése című kutatás átfogó célja annak feltárása, hogy az Integrált
Területi Program (ITP), mint területi programozási eszköz milyen hatékonysággal segíti a területi
szereplőket a számukra a 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozatban dedikált forráskeretek
felhasználásában és a (terület-, ill. város-) fejlesztési célok hatékony megvalósításában.
További cél annak bemutatása, hogy a területi szereplők (értékelésünkben elsősorban a kevésbé
fejlett régiók megyei önkormányzatai) milyen módon és hatékonysággal éltek az ITP-k által kínált
lehetőségekkel a területfejlesztési hatás érvényesítése érdekében, illetve, hogy milyen szervezeti,
működési, szemléletet érintő akadályai vannak az ITP forrásfelhasználás esetében a terület fejlesztési
hatás maximalizálásának a megyéken belül, valamint a megyei ITP és az MJV ITP viszonylatában.
Az értékelés elsősorban az ITP megvalósítás / végrehajtás és a területfejlesztés viszonyrendszerében
értelmezhető, azaz elsősorban a TOP6 megyei ITP-kre koncentrál. Az MJV-k ITP-jének elemzése is
ebben a szemléletben jelenik meg a dokumentumban, feltéve a kérdést, hogy a megyék és a
területükön lévő MJV-k tervezési és fejlesztési szemlélete, ill. gyakorlata miként illeszkedik, hogyan
viszonyul egymáshoz az ITP eszközén keresztül.
Mivel az ITP által megalapozott TOP ill. VEKOP forrásfelhasználás technikai vonatkozásban jelentős
részben lezajlottnak tekinthető, a javaslatok a jelen programozási időszakra vonatkozóan már
kevéssé értelmezhetők. Az elemzés megállapításai és fejlesztési javaslatai leginkább a 2020+
struktúrák kialakítása során tudják az előkészítő munkát támogatni.

1.2 Az értékelés módszertana
Az értékelés fő fókuszát és annak alkalmazott módszertanát befolyásolja az az alapvetésünk,
miszerint az ITP forráskeret felhasználásának tervezése során a kiválasztási kritériumok és a
forrásfelhasználási módok tudatos alakításával – a fejlesztési célok7 és az ITP célok összehangolásán
túl – a területi szereplőknek elviekben lehetőségük volt irányított (fejlesztési programokban
lefektetett) hatást gyakorolni a területi folyamatokra.

6

A VEKOP esetében csak egyes prioritások tartoznak a TKR eljárásrend alá, azaz az ITP-ben kezelt fejlesztési területekbe,
emiatt a VEKOP ITP-k nem kerületek elemzésre a vizsgálat során.
7 A megyei Területfejlesztési Programban, ill. az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott fejlesztési célok.

16

HBH Stratégia és Fejlesztés Kft.
Az Integrált Területi Programok értékelése
kutatási zárójelentés
Az ITP készítést segítő iránymutatásokban (módszertani segédletben) felkínált és tetszés szerint
alkalmazott mechanizmusok alkalmazásának tényszerű (ITP dokumentációban megjelenő) adatai
elemzésének és a háttérfeltételek kvalitatív módszereken alapuló vizsgálatának kombinálása adja az
értékelés komplex módszertanát. Az alábbiakban az értékeléshez használt módszerek kerülnek
rendszerezésre (1. táblázat).
1. táblázat: Az elemzés módszertani eszközeinek rendszerezése

Módszer:

Szakpolitikai

Területi
országos szint

megyei és
MJV szint

ITP dokumentumok egyes tartalmi
elemeinek elemzése

Igen
(összehasonlító
elemzés)

Igen

Adatelemzés – forrásfelhasználási módok
(tervezés)

Igen
(összehasonlító
elemzés)

Igen

Adatelemzés (megvalósítás – végrehajtás:
megyei ITP támogatott projektek
potenciális területi vonatkozások
értelmezése)

Nem

Igen

Nem

Igen

Szakpolitikai dokumentumok tartalmának
elemzése (ITI, funkcionális várostérségek
tematika, ITP módszertani segédletek
áttekintése)

Igen

Mélyinterjúk

Igen

Szakpolitikai háttérdokumentumok elemzésével, a vizsgálat megalapozásaként feltárásra került az
ITP kapcsolata az Integrált Területi Beruházással (ITB), mint a számos EU tagállamban alkalmazott
területi programozási eszközzel. Hasonló módszer alkalmazásával mutatjuk be az ITP és a TKR
rendszer viszonyát és az ITP tervezési és végrehajtási kereteit.
Érthetően fontos szerep jutott az ITP dokumentumok elemzésének és a területfejlesztési
dokumentumokkal való kapcsolatuk vizsgálatának (utóbbi az egy pilot elemzés és az 5 esettanulmány
vonatkozásában).
Országos szinten került vizsgálatra a forráskeret felhasználást meglapozó ITP tervezési
dokumentumokban foglalt adattartalom, azaz pl. a forrásfelhasználási módok szerkezete a teljes
TOP megyei ITP tervezési mintán (18 megyei ITP) strukturáltan követhető.
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Ezzel szemben a forráskihelyezést követő, azaz ITP-k végrehajtása / megvalósítása során keletkezett,
sok esetben nem is végleges8 adattartalmakat (legalább megítélt támogatást kapott projektek9
adatai) csak a pilot projekt (Komárom-Esztergom megye) és az esettanulmányok (további öt megye)
szintjén elemeztük.

MÓDSZERTAN

elvárt eredmény

DOKUMENTUMELEMZÉS
• megyei és vonatkozó
MJV ITP-k,
• fejlesztési
dokumentumok:
területfejlesztési
program, MJV ITS
ADATELEMZÉS
adattípus:
• ITP tervezési adatok,
• megvalósítás
forrásallokációs adatai
adatelemzés szintjei:
• országos (szintetizáló)
• egy megyei ITP-re
vonatkozó
megjelenítés:
• szöveges elemzések,
diagramok, térképek

megyei és MJV ITP-k
viszonyának feltárása

MÉLYINTERJÚK – szakmai
egyeztetések
(az Irányító Hatóság
képviselőivel, a megye és a MJV
tervezés és végrehajtás
témakörben felelős helyi
személyekkel)

helyi jellegű
tapasztalatok minden
elemzett témakörben /
területi szereplők
szakpolitikai
vonatkozású javaslatai

a megyei ITP illeszkedése
a megyei fejlesztési
dokumentumokhoz
a forrásfelhasználás
módok belső arányainak
vizsgálata

a 2018. szeptemberig
megkötött támogatási
szerződések és megítélt
közkiadások alapján a
forrásoktípusok területi
eloszlása

EREDMÉNYTERMÉK

1.

PILOT ELEMZÉS (1db)

2.

ESETTANULMÁNYOK
(5db)

3.

ORSZÁGOS ELEMZÉSEK

4. SZINTÉZIS (1DB)
(záródokumentum)

SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK
1. ábra: A kutatásban alkalmazott módszerek, azok köztes eredményei és a végső eredménytermékek viszonya (saját
szerkesztés)

A tervezés és megvalósítás belső mechanizmusait és az ITP dokumentumok tartalmát befolyásoló
szakmai / szakpolitikai motivációk megértését a megyei önkormányzat és a kapcsolódó MJV-k ITS
tervezésben és végrehajtásban érintett vezető tisztviselőivel és munkatársaival készített mélyinterjúk
segítették.
A kutatás eredményeinek szintézise, ezzel az összefoglaló megállapítások a fent említett
módszerekkel generált szakmai inputokra épülnek. A szakpolitikai ajánlások a szakmai
megállapításokra alapozva és az Európai Bizottság 2020 utáni időszakra vonatkozó rendelet
8

A második fordulós felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek elbírálása 2018 nyarán történt, azért a második körben
támogatást nyert projektek esetében megítélt közkiadásként kezeljük a támogatási összeget és utalunk azok számításokban
való jelenlétére.
9 Azaz nem minden esetben a támogatási szerződéssel rendelkező projektekről van szó.
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tervezeteinek tartalmával összhangban kerültek kialakításra. Az 1. ábra az elemzés során alkalmazott
módszerek, és az ezek használatával előállított eredmények logikai kapcsolatát mutatja be.
A pilot kiválasztás a megyei ITP-k ún. komplexitás-vizsgálatán alapult. Ennek alapján KomáromEsztergom megye és Tatabánya MJV ITP-jének elemzése mellett döntöttek a kutatásban részt vevők.
Ennek elsődleges oka, hogy Komárom-Esztergom megye azok közé a megyék közé tartozik, amelyek
szinte minden TOP intézkedés esetében éltek a forrásfelhasználási módok alkalmazásával és
emellett az országos 16,8%-ot jóval meghaladó, 26,6%-os arányt képvisel a forrásfelhasználási
módokra allokált összeg az indikatív forráselosztásban.
A pilot elemzés során alkalmazott módszertant némileg csökkentett tartalommal további
esettanulmányok kidolgozásában alkalmaztuk.
Az esettanulmányok tárgyát képező ITP-k az 2. táblázatban feltűntetett megyékhez kapcsolódnak (a
megjelölt indoklás mellett):
2. táblázat: Az ITP kutatás esettanulmányainak helyszínei

Átlaghoz viszonyított alternatív
forrásfelhasználás aránya

Megye
Békés megye

magas
alacsony és nincs területi
alapú forrásallokáció

Győr-Moson-Sopron megye
Heves megye

alacsony

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

magas

Tolna megye

alacsony

Az elemzés lépései (összefoglalva):
1. Kutatási módszertan elkészítése
2. Az esettanulmányokat és a szintetizáló tevékenységet megalapozó pilot helyszínének
kiválasztása – komplexitás-vizsgálat (lásd részletesen: 1. 3 fejezet)
3. A pilot elemzés elvégzése és dokumentálása
4. A pilot alapján a módszertan korrekciója
5. Esettanulmányok (5 db) elkészítése és dokumentálása a korrigált módszertan alapján
6. Az eredmények szintézise
7. Szakpolitikai javaslatok megfogalmazása
Az elemzés eredményterméke egy kutatási zárójelentés, amely magában foglalja a vizsgálat minden
részeredményét.
A dokumentum struktúrája és logikai felépítése:
A dokumentum első részében (2. fejezet) az ITP, mint területi programozási eszköz értelmezése,
szakpolitikai kontextusba helyezése történik. A 3. fejezet az ITP jogszabályi hátterét, alkalmazási
területeit és tartalmi jellemzőit foglalja össze.
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A kutatási eredményeket a 4. fejezetben az ITP esetében eddigiekben még formálisan nem
értelmezett programozási ciklus egyes lépéseihez rendelve mutatjuk be.
Az ITP programozási ciklus (itt csak vázlatosan, egyébként lásd 4. fejezet és 2. ábra) az
1.) előkészítést, 2.) tervezést, 3.) megvalósítást, 4.) az
eredmények nyomon követését, monitorozását és 5.) a
következetesek
tervezésbe
történő
visszacsatolását
tartalmazza.
A 2014-2020 tervezési időszak félidejében végrehajtott
elemzés záródokumentumában a hangsúly természetesen az
első három lépés vizsgálatának eredményein van, a további
lépések kapcsán az azok teljesítésére vonatkozó feltételekről esik szó.
A 4.1 fejezetben a Tervezés lépéséhez kapcsolódóan célok és kiválasztási szempontok elemzése
történik a teljes megyei ITP mintán. Ezt követően ugyancsak ezen a mintán a forrásfelhasználási
módok megyei jellemzőit elemezzük. A 4.2 fejezetben a kiválasztott hat megye részletes elemzése
alapján készült szintézis olvasható, ami a tervezés és a megvalósítás (forrásallokáció) területi
vetületét hasonlítja össze. A fejezetben szó esik továbbá az egyes területi szereplők feladatairól, az
azok elvégzéséhez szükséges feltételekről, valamint az egyes területi szereplők és egyéb
közreműködők felkészültségének és működési feltételeinek megítéléséről.
Az 5. fejezet a vizsgálat átfogó következtetéseit foglalja össze, különösen az ITP, mint területi
programozási eszköz területi fejlődésre gyakorolt hatását befolyásoló belső és külső tényezőket
illetően. A szakpolitikai ajánlások megfogalmazása a 6. fejezetben történik.

1.3 Komplexitás-vizsgálat
A megyei ITP-k komplexitás-vizsgálatának célja az volt, hogy lássuk, hogy a területi szereplők
mennyire éltek az útmutatóban definiált, viszonylag szűkre szabott tervezői lehetőségekkel, amelyek
segítségével lehetőség nyílt az ITP területi hatásának fokozására és a forrásfelhasználás szakmai
megalapozottságú finomítására.
A TOP végrehajtásának félidejében a kihelyezett támogatások (megvalósult projektek) területi hatása
nem vizsgálható. Ugyanakkor megállapítható, hogy a tervezési gyakorlat és a forráselosztás szakmai
megalapozottsága fontos alapfeltétele az ITP-ben foglaltak hatékony és a rögzített célokat szolgáló
megvalósításának.
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3. táblázat: A komplextitás-vizsgálat értékelő táblája

A 3. táblázat szempontrendszerét figyelembe véve elvégeztük a megyei ITP-k komplexitás-vizsgálatát.
A vizsgálat a 4. táblázatban feltüntetett ponteredményeket hozta. A számszerűsített eredményeket
önmagukban még nem tekinthetjük az ITP forráskeret felhasználás tervezésének hatékonyságát
mutató „dimenzió nélküli mérőszámnak”. Látható, hogy léteznek rendkívül alacsony komplexitású
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megyei ITP-k (10 pont alatti megyék ITP-i), ami nem jelenti feltétlenül a tudatos tervezés hiányát
ezeknél a területi szereplőknél.
A komplexitás értékeket éppen ezért a módszertan tesztelésére szolgáló pilot értékelési helyszínek
kiválasztására használtuk elsősorban. A pilot megye kiválasztásakor törekedtünk arra, hogy magas
komplexitású megyéről legyen szó, ahol az ITP tervezés összes szempontjának vizsgálati módszere
tesztelhető.
4. táblázat: A megyék komplexitás-vizsgálatának
eredménye

A további esettanulmányok helyszíneinek kiválasztásához a komplexitás-vizsgálat eredményein túl
már a forrásfelhasználási módok konkrét alkalmazásának ITP tervdokumentumban megjelenő adatai
alapján közelítettünk.
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2. Az integrált területi program (ITP) mint területi programozási
eszköz
2.1 Integrált Területi Beruházás és az Integrált Területi Program
2.1.1

Az Integrált Területi Beruházás (ITB)

Az Integrált Területi Program, mint a hazai TOP források felhasználását elősegítő és támogató
területi programozási eszköz alkalmazásával Magyarország az Európai Unióban egyre szélesebb
körben használt területi programozási eszköz, az Integrált Területi Beruházás (ITB) tervezési és
végrehajtási logikáját követte. Magyarország ugyanakkor tagállami hatáskörben úgy döntött, hogy a
Strukturális Alapok forrásallokációjának technikai bonyolításában nem alkalmazza magát a mintául
szolgáló ITB-t.
Az ITP ugyanakkor nem választható el az ITB-től, mivel célja, struktúrája és megvalósításának menete
számos hasonlóságot mutat.
Az ITP céljának és logikájának megértése érdekében fontos, hogy röviden ismertessük az Integrált
Területi Beruházások 2014-2020-as programozási időszakban történt bevezetésének hátterét,
működésének logikáját és rövid áttekintést adjunk az eddigi tapasztalatokról. 10

Az Integrált Területi Beruházás11 hasonlóan a CLLD-hez az EU 2014-2020-as időszak
forráskihelyezésének egyik tagállami szinten vállalható/adaptálható területi programozási eszköze.
A területi programozási eszközök alkalmazását előhívó tényezők:
•

•

A Lisszaboni Szerződés tartalmának megfelelően a területi kohéziós célok teljesülése
feltételezi a helyi igények markánsabb figyelembevételét, ezzel a helyi szintű érdekek
érvényesítését a fejlesztéspolitikában.
A 2014-2020-ra vonatkozó ERFA rendeletnek megfelelően a tagállamoknak az ERFA források
5%-át fenntartható városfejlesztési beavatkozásokra kell fordítaniuk.

Mindezeknek megfelelően az Európai Bizottság az Európai Strukturális és Befektetési Alapot érintő
rendelkezéseken keresztül erősítette a kohéziós politika városi és területi dimenzióit. Az EU 20142020 közötti időszakában a releváns jogszabályok szorgalmazták az újszerű, térségi integráción
alapuló fejlesztési eszközök bevezetését és alkalmazását.
Az Unió az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendeletének 36. cikkelyében rögzíti az ITBvel kapcsolatos rendelkezéseket. Eszerint az ITB egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a
tagállamok a területi stratégiákat integrált módon valósítsák meg különféle Alapokból (ERFA, ESZA,
Kohéziós Alap, valamint EMVA és ETHA) származó források integrált használatával. Az ITB lehetővé
teszi, hogy a tagállamok egy adott stratégiát egy vagy több operatív program számos prioritásának
forráskeretét igénybe véve valósítsanak meg.

10

Forrás: EO Research Service: Integrated Territorial Investment - Implementation és jövőbeni kilátások – Author: Christian
Van Lierop
11 Integrated Territorial Investment (ITI)
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Az ITB kulcselemei:
•
•
•
•

kijelölt (földrajzi) terület;
a területhez tartozó integrált területi fejlesztési stratégia;
megvalósítandó intézkedéscsomag;
az ITB menedzselésével kapcsolatos megállapodások: mint pl.: közvetítő/közvetett szereplők
beiktatása a tervezésbe és végrehajtásba / programmenedzsment (beleértve a helyi
önkormányzatokat).

Az ITB lehetőséget biztosít számos beruházási prioritás, tematikus cél és alap integrálására és
elősegíti a helyi szereplők (stakeholder-ek) nagyobb fokú bevonását a fejlesztési stratégiák
előkészítésébe és megvalósításába.
Az Integrált Területi Beruházás eszköze alkalmazható
•
•

az ERFA 7. cikkely alá eső fenntartható integrált városi stratégiák – (Sustainable Urban
Development Strategies), és
területi fejlesztési stratégiák olyan nem városi területeken (vidéki és tengerparti térségek),
amelyek NEM esnek az ERFA 7. cikkely hatálya alá

megvalósítására.
Fontos, hogy az ERFA 7. cikkely szerint a városi önkormányzatoknak (local authorities) legalább a
beavatkozások kiválasztásnak felelősségét magukra kell vállalniuk, míg ez a kitétel a cikkely hatálya
alá nem tartozó területek ITB-jére NEM vonatkozik.
ITB az uniós gyakorlatban:
Az Európai Bizottság 2017. decemberi adatai szerint 20 tagállam alkalmazza az ITB eszközt, összesen
13,8 milliárd eurós kerettel. Az összeg 85%-ban az ERFA, 12%-ban az ESZA és 0,3%-ban a Kohéziós
Alap forrásait foglalja magában. Az ITB-t használó tagállamok közül a legaktívabb Lengyelország, ahol
az EU-s szinten ITB-re fordított teljes keretösszeg 28%-át használják. Közép-Európában Szlovákia és
Csehország (1 Mrd euró felett) és Románia (0,9 Mrd euró) is előszeretettel alkalmazza az eszközt, míg
Olaszország, Spanyolország és Portugália is közel 1-1 Mrd eurót használ erre a célra.
Az ITB-k jellege országonként változó. Szlovákiában pl. dominál a nem városi ERFA ITB és ugyanez
jellemző Spanyolországban és Romániában is. Városi ITB-k dominálják ugyanakkor Lengyelországot,
Csehországot és Franciaországot. A Kohéziós Alapokra épített ITB megjelenik Csehországban,
Romániában és Horvátországban. Az ITB tehát jellemzően a kevéssé fejlett EU tagállamokban jelenik
meg nagyobb keretösszegekkel (Közép-Európa és a Mediterrán térség országai).
Összességében 15 tagállam használ ITB-t fenntartható városi stratégiák megvalósítására, míg 12
tagállam használja az eszközt nem városi ITB-k megvalósításához.
Azok a fenntartható városi stratégiák, amelyek ITB-t használnak a megvalósításukhoz, gyakoribbak
nagyobb lakosságszámú és népsűrűségű területeken és funkcionális várostérségekben. A nem
fenntartható városi stratégián alapuló ITB-k gyakran kisebb városokat és az azokat körülvevő rurális
területeket foglalják magukban, illetve egy-egy jellegzetes földrajzi területet fednek le, pl. egy
folyóvölgy, vagy hegyvidék.
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Az ITB alkalmazásával kapcsolatos EU szintű tapasztalatok12:
A tapasztalatok hivatkozását azért tartjuk fontosnak, mert azok jelentős részben megegyeznek a
kutatás során feltárt ITP-vel kapcsolatos hazai tapasztalatokkal.
Pozitív tapasztalatok:
•

•

minőségi változás a helyi és regionális tervezési kultúrában – az eszköz előmozdítja a
szereplők együttműködését szektorok, területi szintek között és közigazgatási határokon
átnyúlva;
az ITB a gyakorlatban is elindította a regionális fejlődés decentralizációját, kiemelt hangsúllyal
a helyi szintre.

A pozitív tapasztalatok ellenére a tagállamok lassan és óvatosan közelítenek az eszközhöz az alábbi
okokból:
•
•
•

•
•

•
•
•

•

a többféle finanszírozási Alap együttes használatának technikai bonyolítása problémás és
nem kiforrott;
ellentmondás van az ITB integrált helyi alapú megközelítése és az érvényesítendő tematikus
koncentráció elve között;
az ITB megvalósításának komplex rendszere elvárja közvetítő szervezetek bevezetését –
ennek végrehajtása problémás az erőforrások és kompetenciák hiánya (limitált jogkörök) ill.
gyenge jogszabályi megalapozottsága miatt;
a 7. cikkely városoknak delegált jogkörei (fent kiemelve) nem tisztázottak, ami sok helyen
késéshez vezetett az ITB-k megvalósításában;
a helyi szint nem rendelkezik a megfelelő forrásokkal, hogy előkészítse és megvalósítsa az
ITB-ben szereplő projekteket, és nem rendelkezik az ITB végrehajtását lehetővé tevő
technikai ismeretekkel – az operatív tapasztalatok hiánya rendszerint veszélyezteti az ITB
megvalósíthatóságát;
mivel több OP, prioritás és intézkedés keveredik egy ITB-ben, nagyfokú a bürokrácia, ami
magas kockázatokat hordoz;
a helyi szint nem is nagyon ragaszkodik az ITB-vel „szerzett jogaihoz”, mert további
bürokráciát és egyéb terheket jelent számára;
maguk az Irányító Hatóságok – mivel nincsenek meggyőződve ennek szükségességéről – sem
szívesen adnak át felelősségi köröket annak a helyi (regionális – közvetítő) szintnek, melynek
többük szerint nincs elég ismerete és tapasztalata és gyakorlatilag pénzügy kockázatot jelent
a bevonásuk;
valóságban meglehetősen limitált a helyi partnerek részvétele.

Az Európai Bizottság nyilvános állásfoglalásaiban hangsúlyozza, hogy tovább kívánja erősíteni a helyi
szint szerepét a forrásfelhasználásban és ezzel a jelenleginél fokozottabban kíván építeni a CLLD-re és
az ITB-re, illetve azok továbbfejlesztett változataira, mint a területi programozási eszközökre
alapozott forrásfelhasználásra. Az előzetes nyilvános információk szerint - bizonyos EU szintű,
ellenőrizhetőséget kondicionáló szabályozó figyelembevétele mellett - a tagállamok szabadabban
(tagállami hatáskörben) dönthetnek az ITB-k működéséről.
12

Forrás: EO Research Service: Integrated Territorial Investment - Implementation és jövőbeni kilátások – Author: Christian
Van Lierop
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2.1.2

Az Integrált Területi Program

Magyarország aközé a nyolc EU tagállam közé tartozik, ahol nincs működő ITB. 13
Magyarország hivatalosan, tagállami hatáskörben nem adaptálta az ITB-t, mint területi programozási
eszközt, annak ellenére, hogy az ITB fogalma alapján lehetőség van akár egy OP különféle
prioritásainak felhasználásával is ITB-t működtetni. A vizsgálatunk tárgyát képező ITP valójában ennek
megfelelően működik. A TKR eljárásrendben használt Integrált Területi Program számos hasonlóságot
mutat az ITB jellemzőivel (sajnos, amint azt a későbbiekben látni fogjuk, az azonosított problémák is
szinte azonosak):
•

•
•
•
•

az MJV ITP az ERFA 7. cikkely szerinti ERFA ITB-vel van összhangban (a vonatkozó TOP 6.
prioritás az ERFA 7. cikkely szerinti 5%-os városi jellegű beruházásokhoz biztosít keretet,
ugyan egy integrált jellegű prioritáson belül);
a megyei ITP a sajátos területek nem városi ITB-k jellemzőivel mutat hasonlóságot, mivel a
területi / regionális OP több prioritásának forráskereteivel dolgozik;
a programozásban (tervezésben) részt vesznek az érintett területi szereplők;
a forrásfelhasználás hátterében egy integrált stratégiai program áll az érintett területi
szinten;
a területi középszint, mint közvetítő beépül a megvalósítás folyamatába (tervezés és
menedzsment) – maga az ITP gazdája is itt keresendő.

Az ITP markáns eltérései az ITB-től:
•

•

•

•

•

•

a hazai ITP minden esetben egy közigazgatási egységre vonatkozik (megye, városi település:
itt MJV), ezek a területi egységek rendelkeznek legitim döntéshozó testülettel (az ITB-nél ez
nem szükségszerűen van így);
a megyei/MJV önkormányzat a tervezésben kiemelt (kizárólagos) fontosságú, a
döntéshozatalban az MJV megkezdi a kiválasztást, a megyének pedig a DEB-ben vétójoga
van, az ITP végrehajtásának menedzselésében sincs kizárólagos szerepe – ezt a Magyar
Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet látja el;
a megyei jogú városok, sajátos jogi helyzetük kapcsán rendelkeznek ITP forráskerettel,
esetükben az ITP tervezés és a végrehajtás jellemzően NEM terjed ki a funkcionális
várostérségükre, ugyanakkor akad néhány speciális kivétel (ez ugyanakkor elterjedt gyakorlat
az integrált városi stratégiákra alapozott ERFA finanszírozású ITB-k európai gyakorlatában);
az ITP minden megyét és MJV-t érint (kvázi alanyi jogon), lefedve ezáltal az ország egész
területét, míg az egyes tagállamok esetében az ITB-k nem fedik le azok teljes területét és
különféle, tagállamok szintjén változó megfontolások mentén kerülnek kiválasztásra;
az ITP nem helyettesíti a területi / városi stratégiai programot, és sem célok, sem
potenciálisan a beavatkozások szintjén nem reagál annak minden tartalmi elemére; konkrét
beavatkozásokat a megyei ITP nem tartalmaz, viszont az MJV-k ITP-je igen.
az ITP esetében a területi szereplők nem program ciklusban gondolkodnak. Az ITP
végrehajtás jogszabályi kötelezettségének tartalma nem került pontosításra, így fontos – az

13

További EU tagállamok, amelyek nem alkalmazták az ITB eszközt: Ausztria, Bulgária, Ciprus, Dánia, Észtország, NagyBritannia, Írország, Málta

26

HBH Stratégia és Fejlesztés Kft.
Az Integrált Területi Programok értékelése
kutatási zárójelentés
ITP programozási ciklus részét képező – programmenedzsment feladatok elsikkadnak, ill.
végrehajtásuk esetleges, egyebek mellett a végrehajtási feltételek elégtelensége miatt
(információhiány, forráshiány, szakemberhiány).

2.2 A Területi Kiválasztási Rendszer és az Integrált Területi Program viszonya
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről c. jogszabály szerint a 2014-2020
időszakban a támogatási kérelmek elbírálása
•
•
•
•
•

standard
kiemelt
egyszerűsített
területi
közösség-vezérelt helyi fejlesztés

kiválasztási eljárásrend keretében történhet.
IX. FEJEZET 54/D. § 2 alapján Területi kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a főváros, a megye és
a megyei jogú város ITP-je keretében támogatandó projektek támogatási kérelmeiről a területi
programok esetén, ahol a program a területi kiválasztási eljárásrend alkalmazását írja elő.
A jogszabály szerint tehát a Területi Kiválasztási Rendszer, mint eljárásrend értelmezendő, amely a
TOP és VEKOP programok végrehajtásában játszik egyedül szerepet, az ágazati operatív programok
esetében nem.
Az Integrált Területi Program a TKR eljárásrendet támogató területi programozási eszköz, amely
tartalmazza a területi szereplőre vonatkozó, valamint a hozzá tartozó indikatív forráskeret
felhasználásával és eredményességi elvárásaival kapcsolatos információkat.
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3. Az Integrált Területi Program alkalmazási területei és tartalmi
sajátosságai
3.1 Az ITP változatai és azok tartalmi elemei és készítésének módszertana
Az ITP jogszabályi háttere:
A 2.2 fejezet tartalma alapján a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet az Integrált Területi Programok
elkészítését egyértelműen a Területi kiválasztási rendszer eljárásrendhez köti és meghatározza
annak tartalmi elvárásait.
XI. fejezet Területi kiválasztási rendszer (TKR) eljárásrend különös szabályai 57. § (3) A Kormány
egyedi ügyben hozott nyilvános határozatot tesz közzé az egyes ITP-kről, amely tartalmazza:
a) az elfogadott ITP megnevezését,
b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezését,
c) az ITP teljes 7 éves forráskeretét,
d) az ITP végrehajtása révén elérendő indikátor célértékeket,
e) az intézkedés, valamint tematikus célkitűzés szerinti forrásallokációt.
A Területi kiválasztási rendszer eljárásrend egyaránt érinti a TOP és a VEKOP végrehajtását és ennek
kapcsán a megyéket és a megyei jogú városokat. Ennek megfelelően alapvetően négy féle, céljában
egyező, de tartalmában némileg eltérő Integrált Területi Programot különböztetünk meg a hazai
gyakorlatban.
A rendszerező jellegű 5. táblázat alapján (mátrix) jól nyomon követhetők és levezethetők az egyes ITP
típusok:
•
•
•
•

TOP megyei ITP (minden kevésbé fejlett régióba tartozó megye: 18 db)
TOP MJV ITP (minden kevésbé fejlett régióba tartozó megyei jogú város: 22 db)
VEKOP megyei ITP (Pest megye és Budapest)
VEKOP MJV ITP (csak Érd MJV)

A TOP esetében az érintett területi szereplők az Integrált Területi Programok az 1702/2014. (XII. 3.)
Korm. határozatban meghatározott indikatív forráskeret egészére vonatkozóan terveztek, azaz
a kevésbé fejlett régiók
•
•

megyéi esetében a TOP 1, 2., 3., 4. és 5. prioritási tengelyek egészére,
míg az itt elhelyezkedő megyei jogú városok esetében a TOP 6. prioritási tengely teljes
tartalmára

történt a forráskeret felhasználásának tervezése az Integrált Területi Programban.
FONTOS: a TOP 7. prioritási tengelye: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések – CLLD,
nem tartozik a TKR eljárásend alá, így az ahhoz tartozó forrásallokáció nem érintette az ITP-k
készítését.
A VEKOP esetében már nem minden prioritás tartozik a TKR eljárásrend hatálya alá. Itt több
intézkedés ún. „tükör felhívások” keretében került kiírásra az ágazati OP-hoz társítva. A VEKOP
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területi szereplők esetében tehát (Pest megye, Budapest és Érd MJV) „hézagos” ITP-k készültek,
amelyek csak a VEKOP TKR eljárásrendbe tartozó prioritásainak felhasználására vonatkozó
részleteket tartalmazzák.
5. táblázat: Az Integrált Területi Programok típusai és a típusokba eső területi szereplők

TOP

Megye

Megyei
jogú város

VEKOP

Bács-Kiskun megye
Baranya megye
Békés megye
Borsod-Abaúj Zemplén m.
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

Békéscsaba MJV
Debrecen MJV
Dunaújváros MJV
Eger MJV
Győr MJV
Hódmezővásárhely MJV
Kaposvár MJV
Kecskemét MJV
Miskolc MJV
Nagykanizsa MJV
Nyíregyháza MJV

Pécs MJV
Salgótarján MJV
Sopron MJV
Szeged MJV
Székesfehérvár MJV
Szekszárd MJV
Szolnok MJV
Szombathely MJV
Tatabánya MJV
Veszprém MJV
Zalaegerszeg MJV

Pest megye
Budapest

Érd MJV

Az értékelés elsősorban a területi hatásokkal bíró TOP megyei ITP-k vizsgálatával foglalkozik, mivel
ebben az esetben prognosztizálhatók azok a területi hatások, amelyek a regionális / területi alapon
működő operatív program létjogosultságát a 2021-2027-es tervezési időszakra meggyőzően képesek
alátámasztani, azaz feltételezhetően azok tökéletesítésén keresztül hatékonyan lehet működtetni a
regionális OP-t. Ugyanakkor, mivel a megyék nem értelmezhetők a megyei jogú városaik nélkül, a
TOP MJV ITP-k vizsgálata sem volt megkerülhető. Ebben az esetben elsősorban a megyével való
együttműködés és az agglomeráció /funkcionális várostérség településeivel való kapcsolatrendszer
feltárása volt a vizsgálat célja.
A fejlett régiókategóriába sorolt területegységek (így területi szereplők) esetében az ITP megvalósítás
körülményeinek vizsgálatába nagy számú egyéb tényezőt kellene figyelembe venni, ami magának az
ITP-nek a területi fejlődésben játszott szerepét erősen árnyalja. Ez az oka, hogy vizsgálatunkba ezeket
az ITP-ket nem vontuk be.
Az alábbiakban tehát a TOP indikatív forráskeretek felhasználására elkészült megyei és az MJV ITP-k
általános tartalmi elvárásairól lesz szó, rávilágítva az azonosságokra és a különbségekre, illetve
mindezek hátterére és következményeire.

29

HBH Stratégia és Fejlesztés Kft.
Az Integrált Területi Programok értékelése
kutatási zárójelentés
A megyei és MJV ITP-k tartalmi sajátosságait az alábbi táblázatban hasonlítjuk össze. Az
összehasonlítás alapja:
•
•

ÚTMUTATÓ a megyei jogú városok integrált területi programjainak kidolgozásához és
megvalósításához (2015)
ÚTMUTATÓ a megyék integrált területi programjainak kidolgozásához és megvalósításához
(2015)
6. táblázat: A megyei és MJV ITP-k tartalmi sajátosságainak összehasonlítása

tartalmi azonosságok és különbségek

ITP tartalmi
elem
Kiválasztási
szempontrendszer
ITP célkitűzése
és integráltsága

MJV
1.
2.

MEGYE

IH által meghatározott kötelező kiválasztási szempontok
A területi szereplő által választott kiválasztási szempontok
a. választott szempontok választhatók közül
b. egyéb, saját

Releváns fejlesztési dokumentumhoz való viszonyulás a célok szintjén
Viszony az Integrált Településfejlesztési
Stratégiához

Viszony a Megyei Területfejlesztési
Koncepcióhoz és Programhoz

Forrásfelhasználási módok alkalmazása az egyes intézkedéseken belül:
Forrásfelhasználási módok:
• MJV önkormányzat fejlesztései
• kiemelt
kedvezményezetti
csoport(ok)ra vonatkozó keret
• MJV
önkormányzat
által
felhasználható tartalék keret14
• egyéb (nem MJV önkormányzat)
helyi szereplők által felhasználható
keret
Forrásallokáció:

megj.: a városrészi
kerülnek előtérbe.

szempontok

nem

MJV fejlesztési csomag léte: az MJV
fejlesztési csomag az ITP forrásfelhasználás
tervezésének egyetlen olyan szegmense,
ahol a tervezés időszakában konkrét
fejlesztési elképzelések ismertek és
projektek megadhatók.
Szükséges a projektek összefüggéseinek
(szinergikus hatások) vizsgálata.

Forrásfelhasználási módok:
• a megyei önkormányzat által
használt keret
• a megye kiemelt fejlesztési
célterületeinek (földrajzi) kerete
• a megye kiemelt fejlesztési
céljaira fordított keret
• kiemelt
kedvezményezetti
csoportra vonatkozó keret
• minden, megyei szereplők által
felhasználható
keret
(alaphelyzet)
megj.: területi vonatkozások erőssé
válhatnak, ha ez a kiemelt tervezési
szempont
A megyei ITP NEM tartalmaz(hat)
projekteket
és
területileg,
vagy
tematikusan integrált projektcsomagokat.

Indikátorvállalások

Forrásarányos indikátor célértékek levezetése, az ettől való eltérés indoklása

Ütemezés:

Évente felhasználni szánt forráskeretek intézkedésenként

14

Ez a lehetőség nem sokkal az ITP végrehajtási folyamat megkezdése után megszűnt. A tartalékként definiált forráskeret az
MJV önkormányzat fejlesztéseire került átcsoportosításra minden esetben.
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A megyei és MJV ITP-k integráltságát befolyásoló, jogszabályok által determinált tényezők:
•
•

•

Az Integrált Területi Programok a területi szereplőkre eső egyedi forráskeretek felhasználását
készítették elő.
Az egyes indikatív forráskeretek közötti átjárhatóság nem volt biztosított és a támogatott
projektek megvalósítási helyszíne is területileg kötött volt. Ez alól egyetlen kivételt a megyei
önkormányzatok épületén végzett beavatkozások képezték, amelyek értelemszerűen az MJVk területén valósultak meg.
A TOP 6. prioritási tengely az ERFA rendelet 7. cikkelyének megfelelően lehetőséget adott
integrált projektcsomagok megnevezésére, ami nem volt lehetséges az annak hatálya alá
NEM eső megyei ITP-k esetében.

Ezek a körülmények szükségszerűen elkülönült tervezést eredményeztek. Az ITP célok formális
egyeztetésén túl nem volt olyan szempontja a forrásfelhasználás tervezésének, ami az
együttműködést direkten és célirányosan generálta volna a két típusú területi szereplő között.
Mint később látni fogjuk, a megyék és MJV-k a forráskeretek felhasználásának erősen korlátozott
átjárhatósága ellenére, ha limitált számú projektben is, de együttműködtek. Ugyanakkor, ennél is
több együttműködési lehetőséget mulasztottak el.
Az ITP útmutatók tehát nem fogalmaztak meg elvárást a megyei és az MJV ITP-k közötti területi integráltság
elemzésére és kimutatására. Az interjúk során a területi szereplők is ezt az érvet, illetve a teljesen elkülönült
forráskeretet fogalmazták meg a kapcsolódás és együtt gondolkodás hiányára vonatkozóan.

Az ITP készítésének lépései a gyakorlatban:
A megyék és az MJV-k a fent említett Excel táblával támogatott útmutatók alapján készítették el ITPjüket.
Az ITP-k- végül a Kormányzat által is elfogadott verzióinak - tervezése 2014 év végén indult és
megközelítőleg 2015 végére be is fejeződött.
Az ITP dokumentáció elkészítésének megalapozásaként a tervezői csoportok az alábbi lépéseket
tették:
•

•

•

A tervezési dokumentumokkal való összhang megteremtése érdekében a releváns fejlesztési
stratégiák céljainak és konkrét projektek (MJV ITS) tartalmának figyelembevétele elsődleges
szempont volt.
Mivel a partnerség érvényesülése fontos horizontális tényező az ITP készítésében, ezért az
érintett szereplőkkel való személyes konzultáció (csoportos, ill. indokolt esetben egyéni pl.
egy önkormányzat, vagy intézmény pl. egyház) minden esetben érvényesült és
dokumentálásra is került.
A tervezők felmérték a fejlesztési igényeket és szándékokat a potenciális kedvezményezettek
körében – ami a megyéknél jelent meg markánsabban (települési önkormányzatok,
intézményfenntartó társulások, egyház stb.), annak ellenére, hogy az MJV ITP forráskeret
kedvezményezettje sem egyedül az MJV önkormányzata volt.
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Az ITP munkaverziók egyeztetésre kerültek az Irányító Hatósággal, majd a végleges verziókat
elfogadta az ITP gazda (megye vagy MJV) közgyűlése, ill. képviselő-testülete.
Fontos megjegyezni, hogy az RFP Irányító Hatóság nem rendelkezett egységes értékelési
szempontrendszerrel az ITP-k véleményezése során. Nem minősítette azokat, csupán a
problémamentes forráskihelyezést akadályozó elemeket tárta fel és kérte azok módosítását. Ennek
megfelelően rendkívül eltérő megalapozottságú, mélységű (kidolgozottságú) és ezzel változatos
minőségű Integrált Területi Programok álltak elő.
A tervezés során a területi szereplők számára nem állt rendelkezésre szisztematikus mentori segítség,
ugyanakkor az IH munkatársai készségesen álltak a területi szereplők rendelkezésére a felmerülő
kérdések tisztázására.
A területi szereplők az első ITP változatok elfogadását követően változó gyakorisággal módosították a
dokumentumokat. A módosítások tárgya leggyakrabban:
•
•
•

indikátorvállalások változtatása,
forrásátcsoportosítás,
forráskihelyezés ütemezése.

Az ITP tervezés és végrehajtás kapcsolata:
Az ITP tervezés és végrehajtás munkafolyamatai szervezetileg el kell, hogy különüljenek egymástól. A
tervezés önkormányzati, míg a végrehajtás menedzselése egy e célra létrehozott vagy már működő
önkormányzati cég, vagy kevéssé jellemzően belső erőforrások használatával történik.
•

•

A megyék esetében az ITP tervezést követően annak megvalósítási tapasztalatai kevéssé
csatolódnak vissza. Az ITP végrehajtás a területi szerepelők dedikált feladata, pontos
feladatmeghatározás nélkül. Ezzel az átfogó ITP végrehajtási koordináció kevéssé tud
érvényesülni, a végrehajtás konkrét eredményeinek visszacsatolása is esetleges.
Az MJV-k esetében ez a tervezés-végrehajtást érintő ambivalencia nem ennyire erőteljes,
mivel az MJV ITP végrehajtás koordinálását többségében teljes egészében a feladattal
megbízott önkormányzati cégek végzik. A programmenedzsment a kapcsolódó
kötelezettségek hiánya nélkül ugyanakkor itt is elsikkad.

További végrehajtási tapasztaltok részletezése a 4. fejezetben történik.

32

HBH Stratégia és Fejlesztés Kft.
Az Integrált Területi Programok értékelése
kutatási zárójelentés

3.2 Az ITP mint a területfejlesztést / területi kiegyenlítést szolgáló eszköz
3.2.1

A területi hatások érvényesülését szolgáló ITP eszközök

Mint arra korábban utaltunk, az ITP-ben három olyan eszköz / módszer áll a területi szereplők
rendelkezésére, amely alkalmas arra, hogy az ITP területfejlesztő hatását erősítse. Ezek egyrészt
maguk az ITP célok, másrészt a TKR alapját szolgáló kiválasztási szempontok, harmadrészt a
forrásfelhasználás módok alkalmazása az egyes intézkedések szintjén.
3.2.1.1 ITP célok
Az Útmutatók alapján az ITP célok meghatározásával kétirányú illeszkedést kell biztosítani:
•
•

egyrészt az ITP alapjául szolgáló fejlesztési dokumentum (megyék esetében a
területfejlesztési program, MJV esetében az Integrált Településfejlesztési Stratégia) felé,
másrészt a finanszírozást biztosító operatív program és annak vonatkozó öt prioritásának,
illetve MJV -k esetében a 6. prioritási tengelynek a céljai felé.

Az ITP területi vonatkozások a területi programokhoz kapcsolhatók, hiszen a tematikus és horizontális
célokon túl itt területi célok is nyilvánvalóan artikulálódnak.
A megyei ITP-k esetében ugyanakkor csak egy esetben (Békés megye) találtunk olyan
dokumentumot, amely már az ITP célok szintjén beszél területi preferenciákról15.

3.2.1.2 Kiválasztási szempontrendszer
A kiválasztási szempontrendszer kulcseleme az ITP-nek:
57. § (1) A területi szereplők a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási
szempontrendszer alapján elkészítik az Integrált Területi Programokat (a továbbiakban: ITP) és
benyújtják a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére.
A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer olyan kritériumokat tartalmaz, amelyek keretét képezik, és
elvi megalapozását adták a projektkiválasztásnak. Fontos, hogy a kiválasztási kritériumok nem
egyenlők a projekt értékelési szempontokkal, viszont az értékelési szempontok a kiválasztási
kritériumokból kerülnek levezetésre. A kiválasztási kritériumok tehát alapelvek és ezek az alapelvek
kerültek átalakításra felhívás-specifikus értékelési szempontokká a felhívásokban. Minden
felhívásban megjelentek, de minden esetben az adott témára igazítva, átfogalmazva, konkretizálva.
Az IH által kötelezővé tett kritériumokon túl választható és ehhez kapcsolódva egyénileg
meghatározott kritériumokat is lehetősége volt a területi szereplőknek alkalmazni.
Ennek az eszköznek az esetében is ritka, hogy konkrét területek vagy területtípusok megjelennének:
Somogy megye nagy számban alkalmaz egyénileg megalkotott kritériumokat, amelyből az egyik
(II. 11.) a megye belső területeinek felzárkózását preferálja.

15

A megye három ITP célja közül egy területi vonatkozású egy konkrét térségtípus megjelölésével: ITP Cél.3. A társadalmi
integráció feltételeinek javítása, a periferikus térségek felzárkózási esélyeinek javítása
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3.2.1.3 Forrásfelhasználási módok
Az ITP a TOP-ban meghatározott kedvezményezetti kör számára biztosítja a hozzáférést az egyes
prioritások és intézkedések szintjén allokált forrásokhoz. Ugyanakkor, az ITP lehetőséget biztosított
arra, hogy a megyék forrást különítsenek el – mintegy védett keretösszegként – az egyes
intézkedések szintjén. Lehetőség volt forrás elkülönítésére
•
•
•
•

a megyei önkormányzatok projektjei
fejlesztési célterület (földrajzi)
kiemelt fejlesztési cél és
kiemelt kedvezményezetti csoport számára.

A forrásfelhasználási módok bevezetésének célja az volt, hogy ha a megye - területfejlesztési
programja vagy egyéb, a megyei közgyűlés által jóváhagyott szempont alapján - egy-egy területet,
kedvezményezetti csoportot vagy egyéb szempontot kiemelten fontosnak vél, egy adott intézkedés
szintjén lehetősége legyen a fejlesztési források ilyen szempontok mentén történő, bizonyos mértékű
koncentrálására.
Ezzel az eszközzel, mint a 4. fejezetben látni fogjuk, már jóval több megye élt, de a hasznosítás
intenzitása messze nem érte el az ebben rejlő lehetőségek nagyságrendjét országos szinten.

3.2.2

Az ITP különféle területi szinteken érvényesülő potenciális hatásai

3.2.2.1 Makro szinten érvényesülő hatások
A TOP és a VEKOP forrásokhoz kapcsolódó országos területi, ill. területfejlesztési hatással bíró lépés
maga az indikatív forráskeret kormányzati hatáskörben történt meghatározása és jogszabályi szintű
rögzítése volt.
A területi szereplőket (megye, MJV és Budapest) érintő indikatív forrásallokációt az 1702/2014.
(XII. 3.) Korm. határozat tartalmazza.
A területi szereplőkhöz rendelt forráskeretek meghatározása elsősorban az egyes területi szereplők
gazdasági teljesítőképességén alapult, de figyelembevételre került az adott területegység
lakosságszáma is. A megyék indikatív forráskeretét bemutató 6. ábra (lásd 4.2 fejezet) alapján
látható, hogy a forráskeretek tekintetében a megfelelő területi kiegyenlítő hatás elérése érdekében
jelentős nagyságrendi különbségek álltak elő az alacsonyabb fejlettségű térségek (megyék) javára.
A forráskeretek meghatározása természetszerűleg független az azok felhasználását kondicionáló TKR
mechanizmusaitól és ezzel magától az ITP-től is. Az Integrált Területi Programokban az egyes területi
szereplőkre eső indikatív forráskeretek felhasználásának tervezése történt.
Az ITP tervezés eredménye nem hat(ott) vissza a forráskeret nagyságára, azaz országos szintű
területi kiegyenlítő hatása az ITP-nek potenciálisan nincs, ill. nem volt.
Az egyes területi forráskeretek belső struktúrája eredendően a TOP belső forrásarányokat képezte
le, azaz a prioritásokra és azon belül az intézkedésekre minden területi szereplő számára arányosan
ugyanolyan összeg jutott. A TOP ezzel arányosítva irányozta elő a teljesítendő indikátorértékeket is.
Felismerve ennek hátrányait a tervezés egy pontján lehetőség nyílt a területi szereplők számára a
forráskeretek és az indikátorvállalások országos szintű balanszírozására, tekintetbe véve a területi
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sajátosságokat és igényeket. Azonban a területi szereplők végül nem tudtak élni ezzel a lehetőséggel,
mivel többnyire ugyanazon intézkedések forrásaira mutatkozott a TOP-ban jelzett aránynál nagyobb,
illetve kisebb igény. Ez a lehetőség egy olyan eszköz, amely racionalizált használat esetén a TOP
országos szintű területi /területfejlesztési hatását potenciálisan fokozhatta volna.
Az interjúk során feltárásra került, hogy a szándékok csak részben alakultak szakmai érvek és szükségletek
mentén. A csereszándékot többnyire az irányította, hogy bizonyos TOP intézkedések indikátorvállalásai
könnyebben, míg másoké nehezebben voltak teljesíthetők és belső társadalmi konfliktusokkal jártak volna.
Az óvoda és bölcsődefejlesztés, valamint az energetikai fejlesztések iránt magas volt az érdeklődés, míg más
intézkedések forráskereteit, mint pl. a gazdasági infrastruktúra és a szociális városrehabilitáció, több megye
szívesen átadta volna.

A megyei jogú városok ITP-je esetében közvetve jelentkeznek területi hatások. Ha az MJV-k országos
„hálózat”-ának országos területfejlesztő hatását tekintjük, kétségtelen a fejlesztő hatás. Ugyanakkor
erre a forráskeretek felhasználásának ismertetett korlátai miatt az ITP-nek nincs kihatása.

3.2.2.2 Mezo szinten érvényesülő hatások
Az ITP területfejlesztési hatása potenciálisan mezo (megyei) szinten a legjelentősebb, mivel az ITP
tervezésben és végrehajtásban érintett területi szinteket (megye és MJV) véve potenciálisan ezen
képes érzékletesen hatni egyes térségek felzárkózására ill. a növekedési pólusok további erősítésére.
Az országossal ellentétben mezo (megyei) szinten már jól átláthatók a lokális, illetve mikrotérségi
(települési, településcsoportokat érintő) szükségletek, rejtett potenciálok és szinergiák.
Az ITP készítésének módszertanában kínált eszközök – mint célok kijelölése, egyedi kiválasztási
szempontok és forrásfelhasználási módok alkalmazása – kombinált alkalmazása lehetőséget
biztosított a megyei területfejlesztési programokban foglalt területi és tematikus célok legalább
részbeni megvalósítására.
Az ezzel kapcsolatos tudatosság – mint azt a későbbiekben látni fogjuk – nem egyformán volt
jellemző minden megyében.
Az egyes megyék akkor voltak képesek a területfejlesztési szempontokat érvényesíteni ITP-jükben, ha
Programjuk nem csupán az általános célok szintjén került összehangolásra a megyei területfejlesztési
koncepció, ill. program tartalmával. Az egyedi kiválasztási szempontok kijelölése már pl.
vonatkozhatott egy-egy földrajzi területre. A legnagyobb hatékonyságú tervezési eszköz mégis a
forrásfelhasználási módokban rejlett és azon belül is a földrajzi célterületre allokált forrásokban. Ilyen
módon az egyes intézkedések szintjén területileg „levédett” keretösszeg egy adott területre vagy
egyes értelmezésekben pl. településtípusra volt fordítható. Az ITP tervezési szinten tehát ezeket a
lehetőségeket kínálta, és ezekkel a megyék tematikus területi fókuszokat voltak képesek kijelölni (pl.
1.2 intézkedés: turisztika).
Az ITP módszertan lehetőséget adott egyes mikrotérségek komplex fejlesztésének megtervezésére,
ami jelentős előkészítést és tudatosságot feltételezett a megyék részéről, mivel itt több TOP
intézkedés lehatárolt forráskeretének tudatos kombinálására volt szükség.
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Ennek gyakorlati érvényesülésére – mint azt a későbbiekben látni fogjuk – kevés példát találunk. A
hátrányos helyzetű térségek (járások) esetében egyes megyékben (pl. Békés megye) ugyanakkor erre
is van példa.

3.2.2.3 Lokális (települési) szinten érvényesülő hatások
Az ITP lokális (itt településre vagy településcsoportra vonatkoztatva) hatása kétféle módon
értelmezhető:
•
•

megyei jogú városok, maguk is ITP -vel rendelkező területi szereplők;
a megye egyéb települései, a megyei ITP forráskeret kedvezményezettjei.

1.) Megyei jogú városok (saját ITP)
Az első és legfontosabb különbség, hogy az MJV-k – hasonlóan a megyékhez – meghatározott
forráskerettel és önálló ITP-vel rendelkeznek, de az MJV-k esetében lehetőség van projektek
megnevezésére. Ezzel egy stratégiailag átgondolt, integrált városi fejlesztési csomag konkrét
tartalmának kidolgozására van lehetőség, ahol a helyi fejlesztő hatás előre kimunkált.
Az ITP tartalma szükségszerűen szorosan kapcsolódik az adott MJV Integrált Településfejlesztési
Stratégiájához (ITS), aminek megvalósítása természetesen kizárólag a TOP forráskeretéből nem
lehetséges. Az ITS megvalósítása a TOP forráskereten túl támaszkodik az ágazati operatív programok,
a Modern Városok Program finanszírozására és a saját erőforrásból, illetve vállalkozói befektetésként
megvalósuló fejlesztésekre.
Amint arra utaltunk, az MJV TOP ITP forráskeret nem használható az MJV funkcionális
várostérségének fejlesztésére, mivel felhasználhatósága csak a város közigazgatási határáig húzódik
(egyes konstrukciók értelemszerűen csak belterületre koncentrálnak pl. a 2.1 Zöld város kialakítása).
A várostérségi szintű fejlesztések a korábban ismertetett jogszabályok által meghatározott
keretrendszerben a megyével történő összehangolt tervezést feltételeztek volna és praktikusan a
megyei TOP forráskeretéből lettek volna megvalósíthatók.
Ennek megfelelően az MJV ITP esetében helyi hatásról igen, viszont közvetlen területi (más,
szomszédos településekre kiterjedő) hatásról kevéssé, illetve nem beszélhetünk.
A közvetett hatás viszont erős és tagadhatatlan, hiszen számos olyan szolgáltatás és annak
infrastruktúrája jelenik meg beruházásként már magában az MJV ITP-ben, aminek használói köre akár
az egész megye lakosságára is kiterjed, annak ellenére, hogy a beruházási/beavatkozási helyszín
maga az MJV.
2.) egyéb, nem MJV települések és település csoportok (megyei ITP forráskeretek által
finanszírozott beavatkozások helyszínei)
A megyei ITP-k helyi szintű hatása a megvalósítási helyszíneken jelentkezik elsősorban. A hatás
természetesen függ a beavatkozás jellegétől pl. egy családsegítő központ kialakítása feltétlen térségi
hatású, ugyanakkor egy középület energetikai megújítása már kevésbé.

36

HBH Stratégia és Fejlesztés Kft.
Az Integrált Területi Programok értékelése
kutatási zárójelentés
•

•

•

A legszerencsésebb, amikor akár használói körét, akár a megvalósítási helyszíneket tekintve
egy-egy beavatkozás egyértelműen területi (mikrotérségi) lefedettségű, azaz nem csupán egy
települést érint, hanem egy konkrét településcsoportot.
A megyei ITP esetében komplex helyi fejlesztési hatás akkor értelmezhető, ha az egyedi
projektmegvalósításokon túl egy-egy lokációra (pl. településre vagy településcsoportra
vonatkozóan) több, egymást kiegészítő, erősítő beavatkozás történik meg. Ez a megyei ITP-n
belül akár tervezhető is volt, viszont a tapasztalatok szerint esetleges egy-egy ilyen integrált
települési vagy mikrotérségi csomag tudatos megvalósulása).
A megyei ITP-k az egyes intézkedések forráskeretének teljes megnyitásával (azaz tudatos
irányításuk nélkül) előfordulhatott, hogy a megyék egymáshoz közli települések egymás
hatását kioltó, hasonló fejlesztéseit támogatták.

A megyei TOP indikatív forráskeret felhasználási hatékonysága jelenleg és még jó ideig csak a
beavatkozások helyszínein keresztül, statikusan tanulmányozható, ami korlátozott lehetőséget jelent
a potenciális fejlesztő hatások prognosztizálására.
Az viszont tény, hogy a forráskihelyezés területi és lokális szempontjai az ITP ismert eszközein
keresztül csak korlátozottan érvényesültek16.
A forráskihelyezésben valójában az egyes TOP konstrukciók – ITP forrásfelhasználási módokra
vonatkozó tartalma által befolyásolt – felhívásainak és projekt értékelési szempontrendszerének volt
döntő szerepe. Ezek azonban nincsenek / nem voltak összehangolva egymással, így a komplex helyi,
mikrotérségi fejlesztő hatás (többféle beavatkozás tudatos kombinálása) csak esetlegesen, mintegy
véletlenszerűen érvényesül a legtöbb megye esetében.

A több helyszínt magában foglaló, területileg integrált fejlesztések egy-egy konstrukció esetén
tematikusan képesek generálni a települési együttműködést a fejlesztések szinergiáinak
hangsúlyozásával, ami felerősíti a fejlesztő hatást.

16

Ezt támasztják alá a célokról (4.1.1) és forrásfelhasználási módok alkalmazásáról (4.1.2) szóló alfejezetek.
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4. A TOP ITP-vel kapcsolatos értékelés vizsgálati eredményei
A TOP ITP programozási eszközre vonatkozó primer vizsgálati eredményeket az ITP programozási
ciklus egyes lépéseihez rendelve mutatjuk be. Tesszük ezt annak ellenére, hogy a program(ozási)
ciklus nem kerül értelmezésre formálisan pl. jogszabályi formában vagy a vonatkozó útmutatókban
az ITP-hez kapcsolódva. Ugyanakkor, létjogosultságát és relevanciáját látjuk ennek a jövőben, ezért
ennek logikáját követve mutatjuk be az eredményeket.
A 2. ábrán a program ciklus lépései láthatók: a programozási ciklus az 1.) előkészítést, 2.) tervezést,
3.) megvalósítást, mint fő lépést (a forráskihelyezést és a projektmenedzsment operatív lepéseit
beleértve), 4.) az eredmények nyomon követését, monitorozását és 5.) a következetesek tervezésbe
történő visszacsatolását tartalmazza. Az egyes jelölt lépések színe, ill. színintenzitása aszerint változik,
ahogy a programozási ciklus lépései egyre bizonytalanabbá (értsd: jogszabállyal egyre kevéssé
támogatottá) válnak az ITP végrehajtás folyamatában.
Míg az ITP programciklusban az 1., 2. és 3. lépések tartami vonatkozásai már jól vizsgálhatók, erre a
4. és 5. lépésnél nincs lehetőség 2018-ban. Az indikátorvállalások teljesülésének követésén túl 4. ITP
programmonitoring lépés valójában kevéssé artikulált feladat a területi szereplőknél (a
programszintű és területfejlesztési célok szintjén érvényesülő programmonitoring elvégzésére
kevéssé látszik a szándék). A programozási ciklus zárólépése, az 5. programozásba történő
visszacsatolás (az ITP vagy akár a megyei program szintjén) egyelőre nem fogalmazódik meg
feladatként a területi szereplők számára, aminek csak részben oka az ITP folyamatosságának
bizonytalansága.

1. Előkészítés:
információgyüjtés és
értékelés
5. visszacsatolás a
programozási ciklus
zárása

2. ITP tervezés
4. ITP programmonitoring és
területi értékelés

3. ITP MEGVALÓSÍTÁS

projektmenedzsment

2. ábra: Az ITP programozási ciklus értelmezése (saját szerkesztés)

38

HBH Stratégia és Fejlesztés Kft.
Az Integrált Területi Programok értékelése
kutatási zárójelentés
Az alábbi 4.1 alfejezetben a Tervezés lépéséhez kapcsolódóan az összes hazai megyei ITP vonatkozó
részének (ITP célok, kiválasztási szempontok és forrásfelhasználási módok) dokumentumelemzésen
alapuló összehasonlító értékelése olvasható. A 4.2 alfejezet a pilot megye és az esettanulmány
megyék elemzésére alapozva az ITP megvalósítás (értsd: forrásallokáció) területi dimenzióit vizsgálja,
miközben összefüggéseket keres az ITP-ben nevesített célok, az interjúkon felszínre került tervezési
és forrásallokációs motivációk között.
A 4. fejezet tartalmát adó vizsgálati eredmények értelmezéséhez támogatást nyújt a 3. ábra, ami
összefoglalja, hogy a területi szempontok milyen lépéseken, mechanizmusokon keresztül
érvényesülhetnek az ITP program ciklus 1.) előkészítés, 2.) tervezés, 3.) megvalósítás lépései során.

1.

területfejlesztési
dokumentumok tartama
céljai, területfejlesztési
fókuszok

2.

?
3.

+

partnerségi tervezés
inputjai

megyei szakmai, szakpolitikai
megfontolások – fejlesztési
célok területi szintézise

ITP TERVEZÉS területi vetületei:
ITP célok,
TKR kiválasztási szempontok, forrásfelhasználási módok
alkalmazása
támogatási kérelmek bírálati szempontjainak érvényesítése

támogatói döntések

A forrásallokáció TERÜLETI vetülete
3. ábra: A területi szempontok érvényesülésének lépései és mechanizmusai az ITP tervezés-végrehajtás
folyamatában

A program ciklus fázisa szerint rendezve az egyes szempontokat (3. ábra) az alábbi folyamat
követhető:
-

-

Az Előkészítés fázisából (1) számos forrásból érkezik információ az érvényesítendő területi
szempontokra (területfejlesztési program tartalma, kedvezményezettek közvetített
fejlesztési igényei és lehetőségei, egyéb szakpolitikai szempontok, amelyek az információk
szintézisével alakulnak ki).
A vonatkozó információk alapján történik az ITP Tervezése (2). Ezen belül a területi
szempontok érvényesítése a célokon, kiválasztási kritériumokon, forrásfelhasználási módok
alkalmazásán keresztül érvényesül.
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-

Az ITP tartalma becsatornázódik a Megvalósítás (3.) TKR eljárásrend projekt értékelési
tevékenységbe, ahol a megye által direktben is befolyásolható szempontrendszeren keresztül
érvényesülnek a területiséggel összefüggő kiválasztási preferenciák.

A területiséget érintő szempontok érvényesítése akár meg is „kerülheti” a Tervezés fázisát. Több
esetben a területi kiválasztási szempontok közvetlenül a projektértékelési szempontrendszerbe
épültek be. Erre a lehetőség adott volt.
Az értékelési szempontokban kulminálódó területfejlesztési szempontok mentén kialakított
támogatói döntések eredményének térbeli vetülete (támogatások sűrűsödése, tematikus jellege,
integráltsága stb.) – tudatos tervezés mellett egyértelműen összefüggést kell mutasson a
területfejlesztési program tartalmával (fejlesztési célterületek, tematikus fejlesztési fókuszok,
horizontális elvek, pl. területi kiegyenlítődés).

4.1 Az ITP átfogó célok és területi kiválasztási szempontok és a forrásfelhasználási
módok alkalmazásának összehasonlító értékelése
Az alábbiakban a program ciklus Tervezéshez és annak eredményéhez magukhoz az ITP-khez
kapcsolva mutatja be azokat az ITP tartalmakat, amelyek relevánsak a megyék TOP ITP
forrásallokációja során.
A 2. és 3. ábra kicsinyített változatán mutatjuk be, hogy az alábbi elemzések az ITP programozási
ciklus mely lépéseinél, ill. azok produktumainál relevánsak.

4.1.1

Az ITP célok és területi kiválasztási kritériumok területi vonatkozásai

A 7. táblázat összefoglalást ad a megyei ITP-k céljairól és területi kiválasztási kritériumairól. A táblázat
ezen ITP tartalmi elemek területi vonatkozásit emeli ki az összes kevésbé fejlett régióba tartozó, így
ITP-vel rendelkező hazai megye (18 db) vonatkozásában.
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Összességében az alábbi megállapítások tehetők:
Az ITP célok vonatkozásában:
•

•

•

•

•

•

•

•

Az ITP dokumentumokban a célok megfogalmazása kevéssé célállapotra, mint inkább
tevékenységre utal (többnyire valami fejlesztése, javítása, megteremtése stb. a cél) – a
megfogalmazások terén a megyék kevéssé következetesek, előfordul a tevékenység és
célállapot jellegű megfogalmazások keveredése is.
Az ITP célok száma megyénként változó: 3 pl.: Békés (3), Heves (3), Komárom-Esztergom (3),
Somogy (4) megye és 8 között több variációban értelmeződik az ITP célrendszer – a célok
leggyakoribb száma 6.
Az ITP célok kisebb száma integrált tervezési szemléletre utal. Ezek a célok nem ágazati
jellegűek és legtöbbször egy, a területi fejlődésre vonatkozó célt is tartalmaznak (pl.: területi
kiegyenlítődés vagy elmaradott térségek felzárkózása).
Az ITP célokban konkrét földrajzi területre vonatkozó fejlesztési preferencia nem fejeződik ki.
A célok szintjén területi/ térségi vonatkozás a hátrányos helyzetű területek felzárkóztatása, a
területi egyenlőtlenségek ellensúlyozása jelenik meg pl.: az életminőség és a
munkalehetőségek vonatkozásában pl.: Baranya, Veszprém, Zala megye. A megyék ilyen
esetekben a célok magyarázatánál esetenként említik a konkrét földrajzi térséget.
Akad olyan ITP célrendszer, ahol a célok egyben a TOP forrásból finanszírozott fejlesztések
területi fókuszait is kijelölik (ilyen ugyanakkor csak egy van: Komárom-Esztergom megye ITPje).
Az ITP célok sok esetben vagy a megye területfejlesztési céljaival azonosulnak, vagy pedig az
ITP prioritásnak célokká való átalakítása történik egy-két kiegészítéssel (ilyenek pl.: a területi
kiegyenlítődés, térségi szerep), kiemelt célként fogalmazódik meg (nem TOP prioritás, hanem
intézkedés szinthez igazodva) ilyen esetekben a turizmusfejlesztés, helyi, ill. belső
erőforrásokkal történő megfelelő gazdálkodás.
A belső célok mellett ritkán jelenik meg a megye nagytérségi pozicionálására utaló cél, ilyen
pl. Baranya megye (7. nagytérségi központtá válás). A külső kapcsolatok erősítése is csak a
határ menti Vas megye ITP-jében került az ITP célok szintjére.
Akad olyan megyei ITP (Nógrád megye), ami ugyan utal területi fejlesztési szükségletekre
járási szinten (egy adott járás esetében), de kifejezetten hangsúlyozza, hogy nem kíván a
területi preferenciákkal élni semmilyen szinten.

A Területi Kiválasztási Kritériumok vonatkozásában:
•

•

Az opcionális saját területi kiválasztási szempontok között szereplő „II.3. Hozzájárulás belső
területi kiegyenlítődéshez” 11 megyénél jelenik meg. Az alátámasztó magyarázatban több
esetben megjelennek a területi specifikációk: Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú Bihar.
A további területi szempontból mérvadó kritérium a „II.1. Illeszkedés a megyei
területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz” szempont. Azok közül a megyék
közül, amelyek ezt a kritériumot is választották, néhány utal a megyei programok konkrét
területi céljaira és az azokhoz való igazodásra: Zala és Vas megye.
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Összefoglalva elmondható, hogy a hazai megyei ITP-k céljaik és területi kiválasztási kritériumaik
szintjén többnyire általánosságban utalnak a területi szempontokra (területi egyenlőtlenségek
csökkentése, hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása, városi térségek, mint növekedési pólusok
erősítése, város-vidék különbségek csökkentése). A területiség egy-két cél erejéig jelenik meg.
Konkrét, földrajzilag lokalizálható utalás a célok magyarázatában ugyanakkor többször szerepel. Az
összes megyei ITP-ből csupán egy olyan ITP van, ami kifejezetten területi célokban fejezi ki az ITP
megyei céljait.

42

HBH Stratégia és Fejlesztés Kft.
Az Integrált Területi Programok értékelése
kutatási zárójelentés

7. táblázat: A megyei ITP-k céljai és a megyék által választható (nem IH által meghatározott) területi kiválasztási szempontok

Megye

ITP célok

Területiség

3,6,7 és
egyéb:
Hozzájárulás integrált
fejlesztési programok
megvalósításához

A nyolc ITP cél tematikus jellegű, ami illeszkedik a TOP prioritások
tartalmához esetenként tovább bontva azokat:

Bács-Kiskun

Baranya

ITP1 cél: Helyi gazdasági és közlekedési infrastruktúra fejlesztése
ITP2 cél: Kulturális és természeti értékek turisztikai hasznosítása
ITP3 cél: Vállalkozásoknak és lakosságnak vonzó települési környezet
kialakítása
ITP4 cél: Települési közszolgáltatások fejlesztése
ITP5 cél: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés
ITP6 cél: Leromlott városi területek rehabilitációja
ITP7 cél: Bács-Kiskun 2020 megyei foglalkoztatási paktum létrehozása és
működtetése
ITP8 cél: Helyi identitás és kohézió erősítése
Hét ITP cél
1. Helyi gazdaságok fejlesztése
2. Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése
3. Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés
4. Társadalmi felzárkózás elősegítése
5. Stratégiai erőforrások fenntartható használata
6. Elérhetőség és mobilitás javítása
7. Nagytérségi csomóponttá válás

Az Integrált Területi Program céljai integrált célok, azaz nem
sematikusan tükrözik a TOP vagy a megyei területfejlesztési célokat:
Békés

1)
2)

3)

17

Az üzleti környezet komplex fejlesztése a megye egész területén
A települési infrastruktúra integrált fejlesztése a területi kohézió
erősítése érdekében
A társadalmi integráció feltételeinek javítása, a periferikus
térségek felzárkózási esélyeinek javítása

Területi kiválasztási
szempontok17

nincs specifikus területi
fókusz

„További szempont, hogy ne a
pontszerű, elszigetelt
fejlesztések legyenek
túlsúlyban, hanem több
települést érintő, összehangolt
projektekben, hálózatokban
gondolkodjunk. Jellemzően
ilyen terület a turizmus és a
közlekedés”

Területiség

hozzájárulás a területi
kiegyenlítődéshez, de konkrét
földrajzi területekre vonatkoztatva
nem jelenik meg

1. Helyi gazdaságok fejlesztése:
„Cél a megye saját belső
erőforrásain
alapuló
gazdaságfejlesztés,
amely
hozzájárul a megye hátrányos
helyzetű társadalmi rétegeinek és
térségeinek felzárkóztatásához.”

1,3,5,6
egyéb nincs

hozzájárulás a területi
kiegyenlítődéshez

Az ITP célok szintjén: területi
kohézió egyébként: A Sarkadi
és Mezőkovácsházai járás
komplex programmal
fejlesztendő, Szarvas és
Orosháza és járásaik, ahol a
növekedés a megye
egészéhez képest
intenzívebb. fejlődés ideális
kereti a járások.

1, 3, 5, 6, 7
Nincs egyéb saját

hozzájárulás a területi
kiegyenlítődéshez

A megye által választható (nem IH által meghatározott) területi kiválasztási szempontok.
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Megye

ITP célok
Hat ITP cél fogalmazódott meg:
1.

Borsod-Abaúj
Zemplén
megye

2.
3.
4.
5.
6.

a gazdasági versenyképesség javítása, munkahelyteremtés és
innovációs tevékenységek ösztönzése
a
helyi
társadalom
munkaerő-piaci
igényekhez
történő
alkalmazkodóképességének javítása
A munkaerő-piaci központok elérhetőségének javítása
Az egyedi természeti és kulturális erőforrások fenntartható
hasznosítása
Az energia megújuló forrásokból történő előállításának és helyi
felhasználásának ösztönzése
Környezeti állapot és környezetbiztonság javítása

Területiség
Nincs területi vonatkozású cél,
ugyanakkor a célok tárgyalásánál
előtérbe kerül a területiség:
…elsődleges a megye
gazdaságának élénkítése,
koncentrálva mind ágazati, mind
térbeli értelemben azokra a
területekre, melyek a lehető
leghatékonyabb módon képesek
hozzájárulni egyrészt a
foglalkoztatás bővítéséhez,
másrészt a hozzáadott érték
növeléséhez”

Területi kiválasztási
szempontok17

1,3,4,5,
és egyéb:
Hozzájárulás a
munkahelyteremtéshez,
munkahely megtartáshoz.

Területiség

hozzájárulás a területi
kiegyenlítődéshez
„A városias és vidéki térségek közötti
különbségek jelentősek és egyes területeken
belül is magas a halmozottan hátrányos
helyzetű lakosság aránya.”

megyei területfejlesztési
programhoz való illeszkedésen
keresztül:
azaz ITP célok külön nem
kerülnek megfogalmazásra az
ITP-ben

Csongrád

„Az ITP célrendszere a TOP prioritástengelyeihez tartozó
intézkedések célkitűzéseit követi.” (ITP, 16.old.)

Fejér

Fejér megye Integrált Területi Programja 6 célkitűzést határoz meg.
ITP-1. Helyi és térségi gazdaságfejlesztés
ITP-2. A települések élhetőségének és népességmegtartóképességének erősítése, a települési környezet fenntartható
megújítása
ITP-3. Az energiahatékonyság növelése és a megújuló
energiaforrások használatának elősegítése
ITP-4. A helyi közszolgáltatások fejlesztése a térségi gazdaság és a
népességmegtartó-képesség megerősítése érdekében
ITP-5. A helyi társadalmi kohézió erősítése a leszakadó térségek
megújítása és közösségi programok révén
ITP-6. Térségi foglalkoztatás-ösztönző programok megvalósítása

nincs területi fókusz

A megyei ITP hosszasan taglalja az Integrált Területi Program Megyei
Területfejlesztési Program célokat szolgáló, és az egyben az egyes

nincs területi fókusz

Győr-Moson
Sopron

1,4,5,7

T1. Szeged – Hódmezővásárhely – Makó –
Arad – Temesvár – Szabadka városhálózati
csomópont felépítése T2. Komplex
tájgazdálkodás és integrált várostérségek
kiépítése a Homokhátságon és a Tiszatérségben T3. Mezőváros-térségek
összehangolt, integrált fejlesztésére épülő
társadalmi megújulás és több lábon álló
gazdaság kibontakoztatása a Tiszántúlon

hozzájárulás a területi
kiegyenlítődéshez
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1,2,3 és egyéb:
4.) Hozzájárulás a
munkához jutás
feltételeinek javításához
5.) Hozzájárulás a
fejlesztések térségi
hatásának erősítéséhez

1,3,5
Nincs egyéb saját

Az 5. egyéb (saját) „kritérium
bevezetésével szemponttá válik a
térségileg minél inkább beágyazott
fejlesztések megvalósítása.”
Illeszkedő megyei programcélok:
I. Horizontális elv: Város-vidék
együttműködésének erősítése
VIII. Periférikus és vidéki térségek
felzárkóztatása
hozzájárulás a területi
kiegyenlítődéshez
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kutatási zárójelentés
Megye

ITP célok

Területiség

Területi kiválasztási
szempontok17

Területiség

TOP intézkedésekhez kapcsolódó releváns céljait a két dokumentum
viszonylatában. Az ITP célok nem integrált jellegűek, hanem egy az
egyben igazodnak a TOP beavatkozási logikához.
hozzájárulás a területi
kiegyenlítődéshez

Az ITP-nek nincsenek elkülönített céljai. Az ITP célok egyben a
megyei területfejlesztési program céljai is.

Hajdú-Bihar

Heves

1. Fenntartható környezet
2. A megyei agrárium komplex fejlesztése
3. Versenyképes gazdaság
4. Az elérhetőség fejlesztése Hajdú-Bihar megyében
5. Intelligens társadalom
6. Egészséges társadalom
7. Az innovatív gazdaságot támogató környezet fejlesztése Debrecenben
8. Élhető vidék – élhető települések

Az ITP-ben meghatározott célok integráltak, nem egy-az egyben
képezik le a TOP beavatkozási területeket, viszont sematikusan
csoportosítják azokat.
1. Versenyképes Heves megye (HMITP 1)
2. Élhető Heves megye (HMITP 2)
3. Területi egyenlőtlenségek csökkentése (HMITP 3)

8. Élhető vidék – élhető
települések

1,3, 5,6
és egyéb:
Hozzájárulás a
környezeti/gazdasági/társa
dalmi fenntarthatósághoz

Az ITP célok szintjén: területi
egyenlőtlenségek
csökkentése
2.: új decentrumok
1.1 az M3 tengely

1,2,4,5,6
Nincs egyéb saját

… a megyében vannak olyan térségek,
települések, amelyek elhelyezkedésük,
valamint gazdasági, társadalmi mutatóik
alapján periférikus jelleggel bírnak (pl.
bihari - sárréti térség, Dél-Nyírség, Tisza
menti települések). Alapvető cél, hogy a
következő időszak fejlesztései a területi
kiegyenlítődés irányába hassanak,
elsősorban a városok, kiemelten a járás
székhely városok közvetítésével.

nincs ilyen

Hozzájárulás a területi és
társadalmi kohézió erősítéséhez
JászNagykunSzolnok

1.
2.
3.
4.
5.

Munkahelyteremtés és a munkába állás segítése /JNSZM1/
Térségi turizmusfejlesztés /JNSZM2/
Élhető, vonzó települési környezet /JNSZM3/
Energiatudatos önkormányzatok /JNSZM4/
Egészséges, együttműködő helyi társadalom /JNSZM5/

KomáromEsztergom

Komárom-Esztergom megye Integrált Területi Programja nagyban
támaszkodik a megye területfejlesztési programjában megjelenített
átfogó célokra, amik az országos tervezői gyakorlattal ellentétben
területi jellegűek.

nincs specifikus területi
fókusz az ITP célok szintjén

1,3,5,6

speciális területi fókuszok,
amik megjelennek a tervezés
további lépéseiben

Az IH által javasolt hét
választható kritérium közül
gyakorlatilag egy szerepel
eredeti formájában (1.
kritérium), a további
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„Jász-Nagykun-Szolnok megye a Tisza
mentén élesen két eltérő fejlettségű
részre hasad. A megye gazdaságilag
fejlettebb nyugati fele dinamizmusának
fenntartása mellett általános cél a
tiszántúli belső perifériák gazdasági
megújítása. Ezen utóbbihoz való
hozzájárulás feltétele a
munkanélküliség csökkentésének.”

Hozzájárulás a területi és
társadalmi kohézió erősítéséhez
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ITP célok

Területiség

Nógrád

1.
2.
Somogy

3.
4.

A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor
megerősítéséhez szükséges feltételek javítása:
A helyi termelést, közösségek önellátását segítő
fejlesztések támogatása:
Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népességcsoportok társadalmi integrációjának elősegítése:
A közösség által használt infrastrukturális elemek
fejlesztése, kiépítése, valamint a szolgáltatási
intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek javítása

Területiség

kritériumok az IH által
megadott kritériumok némi
módosításával kerületek az ITPbe (2-4 kritérium). Egy olyan
megyei kritérium szerepel a
listában, ami egyéb, helyi
sajátosságokból és fejlesztési
igényekből indul ki (5.
kritérium).
Hozzájárulás a területi és
társadalmi kohézió
erősítéséhez

„Komárom-Esztergom megye három átfogó cél mentén
1. városhálózati csomópont: XXI. századi urbanizált táj;
2. Duna menti térség struktúraváltása;
3. vidéki tájak új egyensúlya
szervezi jövőre vonatkozó vízióját.
Az átfogó célok vállaltan területi kötődésűek, tükrözve a megye
sokféleségét, egyúttal pedig elkötelezettségét a területi szemlélet
markáns érvényesítése mellett.”

Az ITP célok az TOP prioritásokhoz igazodnak.
1. Üzleti infrastruktúra kapacitások bővítése, fejlesztése a
vállalkozói aktivitás és a vállalkozások munkahelyteremtő
képességének növelése érdekében
2. Környezeti és gazdasági szempontból fenntartható
településfejlesztés
3. Az önkormányzatok működéssel összefüggő energetikai
költségeinek minimalizálása
4. Korszerű, elérhető önkormányzati alapszolgáltatások
5. Nógrád megye turisztikai vonzerejének rendszerszerű,
fenntartható fejlesztése
6. A lakosság, kiemelten a munkaképes megyei polgárok
helyi kötődésének, együttműködésének erősítése

Területi kiválasztási
szempontok17

„…az ITP kiemelt fejlesztési
célterületet általánosságban
nem határoz meg Nógrád
megyén belül.” (ITP 17.old.)

„…földrajzi beavatkozási
célterületként kerülnek
kijelölésre egyrészt
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
települései (elsősorban a
turisztikai célú intézkedés
esetében), valamint a 106/2015
(IV.23.) Korm. rendelet szerinti
komplex programmal
fejlesztendő járások (elsősorban
a gazdaságfejlesztési célokat
közvetlenül, vagy közvetetten
szolgáló intézkedések
esetében).” (ITP 22.old.)
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1,5,6

nincs ilyen

1 és egyéb:
Hozzájárulás a társadalmi kohézió
erősítéséhez
Hozzájárulás a gazdasági
versenyképesség növekedéséhez,
különös tekintettel Somogy
természeti adottságaira alapuló
nagyobb feldolgozottsági szintet
eredményező termékek
előállítására
Hozzájárulás a
munkahelyteremtéshez,
összefüggésben a települések
népességmegtartó képességének
javításával, ill. a helyben történő
foglalkoztatás megteremtésének

Hozzájárulás a megye
felzárkóztatásához és a belső
területi kiegyenlítődéshez
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Megye

ITP célok

Területiség

Területi kiválasztási
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Területiség

elősegítésével
Hozzájárulás a megye
felzárkóztatásához és a belső
területi kiegyenlítődéshez

SzabolcsSzatmárBereg

Tolna

Vas

Az Integrált Területi Program hat célja igazodik a TOP prioritások
tartalmához és csak annyiban integráltak, amennyiben maguk a
prioritástartalmak. A megye nem állított fel terülti vonatkozású ITP
célokat, amikre a kiválasztási kritériumok vagy a forrásfelhasználási
módok reagálnának.
A megyei ITP 6 célt tartalmaz, amelyek a következők:
1. ITP cél: Versenyképes megye / 2. ITP cél: Élhető megye / 3. ITP cél:
Szolgáltató megye / 4. ITP cél: Zöld megye / 5. ITP cél: Proaktív
megye / 6. ITP cél: Szolidáris megye
Az Integrált Területi Program céljai igazodnak az TOP prioritások
intézkedéseinek tartalmához, esetenként egy célhoz akár három
eltérő TOP prioritásban lévő intézkedés kapcsolódik:
1. cél: Fenntartható gazdaság- és turizmusfejlesztés,
munkahelyteremtés
2. cél: Közlekedésfejlesztés
3. cél: Környezeti fenntarthatóság elősegítése
4. cél: Közintézmények fejlesztése
5. cél: Élhető települések
6. cél: Lakossági együttműködések, civil kezdeményezések
elősegítése
Az ITP célok egyben a megye stratégiai céljai is:
1. Kistelepülések életképességnek javítása
2. Térségi versenyképesség javítása
3. Természeti erőforrások fenntartható használata
4. Megyén belüli és kívüli kapcsolatok erősítése
•

Veszprém

•
•

ITP-1. Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és
elérhetőségük javítása
ITP-2. Élhető, vonzó települések megteremtése és
munkavállalást ösztönző infrastruktúra fejlesztése
ITP-3. Leszakadó városi területek megújítása és hátrányos

nincs specifikus területi
fókusz az ITP célok szintjén

A megye három saját
kritériumot választott.
1, 5, 6

nincs ilyen

5,6 és további egyedi
feltételek:
nincs ilyen
két hátrányos helyzetű járás:
Tamási és a Dombóvári
járások

Illeszkedés a megyei
területfejlesztési koncepcióhoz
Hozzájárulás a kiadások
csökkentéséhez és/vagy a
bevételek növeléséhez
Hozzájárulás a lakossági
alapszolgáltatások
színvonalának növeléséhez

nincs ilyen

Kistelepülések
életképességnek javítása –
periferikus térségekben a VPvel közös finanszírozásban

1,3, és egyéb:
A megye táji, kulturális és
településszerkezeti
sajátosságokhoz való
illeszkedés

A megyei program egyik átfogó
célja az évtizedek óta hátrányos
helyzetű térségek
felzárkóztatásának az elősegítése
(elsődlegesen Őrség, Vasi Hegyhát,
Kemenesalja), valamint a belső
periférián lévő kistelepülések teljes
leszakadásának megakadályozása.

A Veszprém megyén belüli
területi egyenlőtlenségek
csökkentése, komplex
fejlesztések megvalósítása

1,3,6

Hozzájárulás a területi és
társadalmi kohézió erősítéséhez
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Megye

ITP célok
•
•
•

1.
2.
Zala

3.
4.
5.
6.

Területiség

Területi kiválasztási
szempontok17

Területiség

helyzetűeket támogató programok megvalósítása
ITP-4. Természeti adottságokra és kulturális örökségre
épülő turizmus fejlesztése
ITP-5. Az energiahatékonyság növelése és a helyi
erőforrások fenntartható használatának elősegítése
ITP-6. A Veszprém megyén belüli területi egyenlőtlenségek
csökkentése, komplex fejlesztések megvalósítása

A világpiacra termelő, dinamikus zalai gazdaság kialakítása
Múltunkból jövőt! A vidéki Zala hagyományának
megőrzése
Rekreáció és gyógyulás: Turizmusfejlesztés Zalában
Megújulni képes, felkészült zalai emberek
Élhető, versenyképes zalai falvak és városok
Erős és együttműködő megyei közösség

Múltunkból jövőt! A vidéki
Zala hagyományának
megőrzése
Élhető, versenyképes zalai
falvak és városok
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2,5,6
és egyéb:
Hozzájárulás az előző és a
jelenlegi uniós ciklusban
megvalósított
fejlesztésekhez
Hozzájárulás a Zala
megyei/vidéki népesség
helyben tartásához

Illeszkedés a megyei program
területi céljaihoz: Észak-Zala
gazdaság- és iparfejlesztése
(Zalaegerszeg, Pacsa, Zalalövő,
Zalaszentgrót és térsége) Dél-Zala
(Nagykanizsa, Zalakaros, Lenti és
Letenye térsége) diverzifikált
újraiparosítása és gazdaságának
revitalizációja Zala balatoni
térsége (Keszthely és Hévíz térsége)
kreatív tudásra és természeti
értékekre épülő fejlesztése
II
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4.1.2

Forrásfelhasználási módok alkalmazásának összehasonlító elemzése

Ahogy a 3.2.1.3 pontban jeleztük az ITP a TOP-ban meghatározott kedvezményezetti kör számára
garantálja a hozzáférést az egyes prioritások és intézkedések szintjén biztosított forrásokhoz. Az ITP-n
keresztül fennáll annak a lehetősége, hogy a megyék forrásokat különítsenek el az egyes
intézkedések szintjén. Lehetőség volt forrás elkülönítésére
1.
2.
3.
4.

a megyei önkormányzatok projektjei,
fejlesztési célterület (földrajzi),
kiemelt fejlesztési cél és
kiemelt kedvezményezetti csoport számára.

A forrásfelhasználási módok bevezetésének célja az volt, hogy ha a megye területfejlesztési
programja vagy egyéb, a megyei közgyűlés által jóváhagyott szempont alapján egy-egy területet,
kedvezményezetti csoportot vagy egyéb szempontot kiemelten fontosnak vél, akkor egy-egy adott
intézkedés szintjén lehetősége legyen a fejlesztési források bizonyos mértékű koncentrálására.
A legfontosabb elvárt hatás a területi hatás, de horizontális és ágazati hatások is jóval
koncentráltabban tudnak jelentkezni. Ezzel a megye közelebb kerülhet területfejlesztési
programjának átfogó, ágazati, horizontális és legfőképpen területi céljainak megvalósulásához.

4. ábra: A TOP megyei forráskeretek forrásfelhasználási módok szerinti megoszlása (összesítés)

Az aktuális megyei ITP dokumentumokban jelzett belső forrásmegosztás (elkülönített összegek)
összesítése alapján (4. ábra) a forrásfelhasználási módok szerint lekötött összegek aránya a megyékre
eső TOP források összegének 25,3 %-át teszi ki. Ez a teljes, megyékre eső TOP forráskeret negyede. A
minden jogosult számára elérhető forrás aránya tehát az teljes rendelkezésre álló összeg 74,7%-a.
Az egyéb forrásfelhasználási módok által biztosított, valamilyen szempont szerint koncentrált
fejlesztés lehetőségét tehát országos szinten aggregálva a megyék kevéssé használták ki, bár mint
később látni fogjuk, jelentős különbség van a megyék megközelítése és így a forrásfelhasználás
módok alkalmazásának intenzitása között.
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Az alternatív forrásfelhasználási módok közül (4. ábra) a megyék a legnagyobb arányban a fejlesztési
célterület-re kötöttek le forrást. Ez a forrásfelhasználási mód a teljes megyei TOP forráskeret 16,3%át jelenti. Fontos megjegyezni, hogy a fejlesztési célterület fogalmát eltérően értelmezték a megyék:
konkrét földrajzi terület, tájegység, járás mellett szerepel ilyen címen elkülönített keretösszeg
településtípusra (decentrumok), vagy térségtípusra vonatkoztatva is (komplex módon fejlesztendő
térség, turisztikai kiemelt térség). Az 5. ábrán a megyei forráskeretek forrásfelhasználási módokra
szánt részének összegszerű megoszlása látható országos szinten.

5. ábra: A TOP megyei forráskeret megoszlása forrásfelhasználási módok szerint (Mrd Ft)

A további módok közül arányát tekintve a kedvezményezetti csoport (4,1%) majd a kiemelt fejlesztési
cél (3,3%) következik. Legalacsonyabb arányt a megyei önkormányzat projektjei képviselik az összes
megyei TOP forrás 1,6%-ával. A kevésbé fejlett régiókban elhelyezkedő 18 megyében megvalósuló
megyei fejlesztések tervezésére rendelkezésre álló területi szintű indikatív forráskereteket az
1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat tartalmazza (6. ábra)18.
Ahogy arra már korábban utaltunk, a legmagasabb TOP indikatív keretösszegek az ország északkeleti, keleti, déli megyéiben jellemzők, míg az alacsonyabb keretösszegek a Nyugat- és KözépDunántúl egyes megyéiben fedezhetők fel. A „középmezőny” megyéit illetően erősen keveredik a
földrajzi helyzet: itt találunk – különböző okokból – dél-dunántúli, de észak-magyarországi megyét is.

18

A keretösszegeket tájékoztatási jelleggel közöljük és nem elemezzük a keretösszegek meghatározásának hátterét – az
összegeket a 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozatban rögzített kész tényként kezeli az elemzés. A keretösszegeknél nem
vesszük figyelembe a tervezéskor még nem ismert, időközben Modern Városok Programból átcsoportosításokkal történt
módosításokat.
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6. ábra: A megyék indikatív forráskerete (2014) (Forrás: 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat)

Az 7. és 8. ábrák tanúsága szerint nincs szükségszerű összefüggés a forráskeret nagysága és a
forrásfelhasználási módok keretében lekötött összegek abszolút értéke, ill. belső aránya között, azaz
nem szükségszerűen azok a megyék kötöttek le arányosan nagyobb összeget ilyen módon, ahol az
indikatív keretösszeg az átlagosnál magasabb volt. Például Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendelkezik
országosan a legnagyobb forráskerettel és a forrásfelhasználásban lekötött összeg aránya alig haladja
meg a teljes keretösszegének 20%-át (cca. 19 Mrd Ft). Miközben Vas, ill. Zala megyékben az arány
40% feletti, ami összegszerűen cca. 8 Mrd Ft és meg sem közelíti a borsodi értéket.

7. ábra: A forráskeretek ITP-ben tervezett megoszlása a megyei forráskeretek abszolút értékén belül (Forrás: megyei ITP-k)
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8. ábra: A megyei forráskeretek ITP-ben tervezett megoszlása a megyei forráskeretek százalékában (Forrás: megyei ITP-k)

A legintenzívebb felhasználás (abszolút és relatív értelemben is) Jász-Nagykun-Szolnok megyében
jellemző, amit relatív vonatkozásban Békés, Vas és Zala megyék követnek (8. ábra). A legalacsonyabb
(0%) arány Nógrád megyében jellemző. A megye gyakorlatilag nem alkalmazta a forrásfelhasználási
módok mentén történő forráskoncentrációt. Alacsony továbbá Fejér és Győr-Moson-Sopron megyék,
valamint Tolna megye belső forrásallokációs aránya, amire inkább az országos átlaghoz képest
alacsonyabb keretösszeg a közös magyarázat.

9. ábra: A megyék sorrendje a forrásfelhasználási módokban lekötött összeg TOP keretösszegen belüli aránya szerint

Fontos megjegyezni, hogy ugyanarra az alaphelyzetre (országos átlag alatti megyei TOP keretösszeg)
az érintett megyék eltérően reagáltak: Vas és Zala megyék erősen koncentrálták a forrásokat a
felhasználási mód alkalmazásán keresztül, elkerülve annak felaprózódását; míg Fejér, Győr-Moson52
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Sopron és Tolna megyék pont emiatt nem éltek a lehetőséggel és a forrásokat az összes
kedvezményezett számára elérhetővé tették.
A megyék a forrásfelhasználási módokra lekötött TOP forrásának abszolút értékét tekintve (10. ábra)
már más sorrendet mutatnak. Itt a magasabb keretösszeggel bíró megyék kerülnek előtérbe, ahol a
forráslekötés aránya közepes, vagy magas volt.

10. ábra: A forrásfelhasználási módokban lekötött összegek megyénként (Mrd Ft)

A megyéket tovább vizsgálva a 7. és 8. ábra alapján azt látjuk, hogy a földrajzi célterület szerinti
allokáció szinte mindenhol vezető belső arányt képvisel, viszont vannak megyék pl.: GYMS és Fejér,
ahol ennek semmiféle szerep nem jutott az egyébként is átlag alatti nagyságú forráskeret és alacsony
módokra lekötött belső arányok mellett. Csongrád megye sajátos képet mutat: itt a források 30%-a
került lekötésre és a módok között nem szerepel a földrajzi célterület szerinti lekötés, a megye
csupán fejlesztési célra és kedvezményezetti csoportra különített el összegeket egy-egy intézkedésen
belül.
Összesítve: A fentiek alapján kijelenthető, hogy nem mutatható ki tendenciózus összefüggés az
egyes megyék mérete, a megyén belül a települések száma, a településhálózat komplexitása, a TOP
indikatív keretösszege és a forrásfelhasználási módok szerinti forrásallokáció nagyságrendje (belső
arányai) között.
A forrásfelhasználási módok alkalmazása elsősorban a lehetőség helyi értelmezésén, egyedi
szakpolitikai megfontolásokon múlott. Általánosságban érzékelhető, hogy a területi szereplők
tudatossága a módszer alkalmazásával kapcsolatban ellentmondásos – relevánsak az érvelések a
módok használata (alkalmazása) mellet és annak ellenében is.
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A területi fejlődésre leginkább ható forrásfelhasználási mód, a fejlesztési célterület (földrajzi)
alkalmazásának néhány jellemzője:
A földrajzi célterületre elkülönített keretösszeg nagysága a Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és SzabolcsSzatmár-Bereg megyékben a legjelentősebb. Hat megye nem, vagy minimálisan élt a
forráskoncentráció ilyen módon történő meghatározásával. Az indok elsősorban az alacsony
keretösszeg és a területi szempont egyéb módon – operatív eszközökkel – történő figyelembevétele.

12. ábra: A földrajzi célterület forrásfelhasználási módra elkülönített összegek a megyei ITP-kben (Mrd Ft)

11. ábra: A földrajzi célterület forrásfelhasználási módra a megyei ITP-kben elkülönített összegek TOP intézkedések
szerint – országos összesítés
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A megyék nem egységesen minden beavatkozási területen allokálták a forrásaikat földrajzi célterület
alapon.

A földrajzi szempontú forrásallokáció esetében vannak olyan intézkedések, mint az 1.1 Gazdasági
infrastruktúra (7 megye), 1.2 Turizmusfejlesztés (8 megye), és 2.1 Vállalkozásbarát településfejlesztés
(6 megye), 5.1 Paktumok (7 megye), amelyeknél könnyen igazolható a források földrajzi
koncentrációjának indokoltsága az adottságok vagy a tematikus fejlesztési területek (növekedési
gócok v. fejlesztendő területek, területileg koncentrálódó turisztikai vonzerők stb.) erőteljes
lokalitása miatt. Ennek megfelelően számos megye ezeken a területeken élt a források területi
koncentrációjának lehetőségével.
Léteznek ugyanakkor olyan TOP intézkedések is, ahol csak 1-2 megye ITP-jéből adódik össze a
12. ábrán látható elkülönített összeg. Ilyenek a 3.1 Közlekedésfejlesztés (2 megye), 4.3 leromlott
városi területek rehabilitációja (2 megye).
Az intézkedések természetüknél fogva eltérők, ezért érthető, hogy bizonyos esetekben a megyék az
adott intézkedéshez rendelt forráskeretet kevéssé konkrét lokalitáshoz, vagy településtípushoz kötve
kívánták kihelyezni – jellemzően ilyen az 1.4 óvoda- és bölcsődefejlesztés tartalmú intézkedés, a 3.1
közlekedésfejlesztés vagy a 4. prioritási tengely intézkedései. Itt jellemző a minden kedvezményezett,
illetve célcsoportok szerinti forrásfelhasználás alkalmazása.
Összességében a megyék a forrásallokáció alkalmazásának lehetőségét eltérően értékelték, és eltérő
intenzitással éltek vele – pedig az ITP módszertan erre minden lehetőséget megadott –, ugyanakkor a
TOP intézkedések vonatkozásában egységesen mérték fel az egyes felhasználási módok
alkalmazásának relevanciáját. Egységesen erős relevanciát tulajdonítottak a területi célok szerinti
forrásallokáció esetében az 1.1 gazdaságfejlesztés, 1.2 turizmusfejlesztés 2.1 településfejlesztés és
5.1 foglalkoztatási programoknak.
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4.2 ITP végrehajtás státusza – a területi szempontok érvényesülése
Az ITP végrehajtás sokszereplős, soklépcsős és soktényezős folyamat.
A végrehajtás a programozási ciklus (2. ábra) tervezést követő fázisának lépéseit fedi le: ide tartozik a
megvalósítás, a nyomon követés (folyamat menedzsment), eredmények monitorozása (célok
teljesülésnek kontrollja), majd a programozásba történő visszacsatolás.

A 2. ábra az TOP ITP mint programozási eszköz lépéseinek valós súlyát mutatja be a TOP ITP
bonyolítása során a 2014-2020-as időszakban. A monitoring, értékelés és visszacsatolás lépések
aktuálisan nem vizsgálhatók, mert az ITP végrehajtás még nem érte el ezeket a fázisokat.
A végrehajtáshoz kapcsolódó vizsgálatunkban a pilot és esettanulmányok tárgyát képező megyékben
•

•

áttekintettük – a támogatói döntéshozatalt nem érintve! – a területi szereplők
tevékenységét, és a programozási ciklus megvalósítást követő lépéseinek (monitoring,
programszintű visszacsatolás) végrehajtási feltételrendszerét;
vizsgáltuk, hogy a forráslekötés 70-90%-os stádiumában a forrás kihelyezésnek milyen
területi leképeződése mutatható ki. Ezzel arra kerestük a választ, hogy
o hol, milyen számú projekt valósul meg;
o milyen azok lakosságarányos értéke;
o hol vannak jelentősebb projekt-koncentrációk (amik tematikus vagy integrált
szemléletű területi fejlesztés felé mutatnak) és összefüggő, forrásokkal lefedetlen
térségek;
o és mindez milyen összefüggést mutat az ITP-ben eredetileg kijelölt célokkal, valamint
a megye területfejlesztési programjában lefektetett programcélokkal (ha ezek nem
azonosak).

Fontos, hogy NEM a TOP megyei ITP megvalósításának területi hatásvizsgálatáról van szó – hiszen
annak elvégzése korai volna –, hanem egyszerűen csak az ITP forráskeret allokációjának területi
leképeződése került összevetésre az ITP-ben meghatározott területi vonatkozású fejlesztési
célokkal. Ezzel információ nyerhető arra vonatkozóan, hogy az ITP mennyiben alkalmas eszköz arra,
hogy valós területfejlesztési hatások generálódjanak, milyen tényezők segítik vagy hátráltatják az ITP,
mint programozási eszköz tudatos tervezésen alapuló területfejlesztő hatásának érvényesülését.
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4.2.1

Az ITP végrehajtás feltételei

Ahogy arra utaltunk, az ITP végrehajtás19 a programozási ciklus tervezést követő fázisának lépéseit
fedi le: ide tartozik a megvalósítás, a nyomon követés (folyamatmenedzsment), eredmények
monitorozása (célok teljesülésnek kontrollja), majd a programozásba történő visszacsatolás.
A jogszabály nem fejti ki részletesen az ITP végrehajtás támogatói döntéseket követő lépéseinek
tartalmát, felelősét, és nem ad iránymutatást a feladatfinanszírozás módjáról.
A területi szereplők számára az ITP tervezést, a felhívások előkészítését, bonyolítását majd a
támogatói döntéseket követő végrehajtási lépéseket a projektmenedzsment feladata követi (ami
operatív feladat az ITP egészének végrehajtási folyamatában). Ezzel párhuzamosan megyénként
eltérő módon zajlanak az ITP programmenedzsmentként definiálható lépések pl.: az ITP program
szintű indikátorok teljesülésének követése és a megyei korrekciós beavatkozások.
A hat megyében folytatott szakmai interjúk alapján elmondható, hogy
•
•

•
•
•

a megyék nem érzik kielégítőnek azt az információáramlást, ami lehetővé tenné a megyei
teljes projekt portfólió nyomon követését és ezzel az ITP folyamatmenedzsmentjét;
a megyék nem minden kedvezményezett esetében végeznek projektmenedzsmentet, napi
szintű kommunikációjuk az egyéb projektmenedzsment szervezetekkel és az
önkormányzatokkal nem kielégítő és nem teszi lehetővé az ITP megvalósulás folyamatában
való követését;
az ITP programmenedzsment programmonitoring eleme sok esetben az ITP indikátorok
célértékeinek folyamatos nyomon követése vonatkozásában is problémás;
az ITP forráskeret lekötésének területi vonatkozásait csak ritkán vizsgálják / követik a megyék
az ITP végrehajtás folyamatában (folyamatmenedzsment hiánya);
az ITP programmenedzsment feladata a területi szereplők (megyei önkormányzatok, MJV
önkormányzatok) ITP végrehajtási kötelezettségének részeként jelentkezik. Konkrét
kötelezettségek (feladatok) delegálása és erőforrás biztosítása ugyanakkor nem történik, –
ennek megfelelően a területi szereplők eltérő módon értelmezik az ITP végrehajtás ITP
programmenedzsment jellegű feladatait és országosan nem összehasonlító módon teljesítik
azokat.

Összességében a területi szereplők ITP program végrehajtásban végzett tevékenysége a végrehajtás
szakaszában kevéssé van megtámogatva a konkrét feladatmeghatározással, a kapcsolódó
iránymutatással és a feltételek biztosításával (források). Ennek megfelelően a területi szereplők ITP
végrehajtási szakaszhoz kapcsolódó programmenedzsment tartalmú tevékenysége eltérően
értelmezett és kevéssé következetes, mint az előkészítés és tervezés szakaszokban.

19

A területi szereplő (értsd itt a megyei önkormányzat)
(…)
f) végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől és az irányító hatóságtól a támogatott projektekről
adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a projektfejlesztésben és a kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment
tevékenységek ellátásában.
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4.2.2

Az ITP végrehajtás területi vetületei

A 3. ábrán sematizálva összefoglalásra került, hogy a területi szempontok milyen lépéseken,
mechanizmusokon keresztül érvényesülhettek az ITP
tervezés-végrehajtás folyamatában.

Vizsgálatunk nem terjedt ki az ITP végrehajtáshoz
kapcsolódó eljárásrendi kérdések vizsgálatra, amin
keresztül a TKR eljárásrend érvényre jutott.

Az ITP kutatás részét képező vizsgálatunkban azzal a feltételezéssel élünk, hogy
•
•

a majdani, kívánt ITP területi hatás eléréséhez tudatos ITP tervezésre volt szükség (területi
célok, prioritások kijelölésével) és
a forrásallokációt befolyásoló eszközöknek az ITP-ben meghatározott ágazati és főként
területi célok megvalósítását kell segíteniük.

E két feltételnek a teljesülésével várható el a megyei területfejlesztési programban lefektetett
területi célok teljesülése az ITP által koordinált megyei TOP forrás felhasználásán keresztül.
Az alábbiakban a megyei TOP forrásallokáció területi mintáit vizsgáltuk. Mintázat alatt az alábbiakat
értjük:
•

projektek pontszerű vagy területi koncentrációja a jellemző, azaz
o a fejlesztés egy-egy központra / alközpontra irányul számítva a fejlesztések területi
hatásainak kiterjedésére,
o avagy egy rész térség sokszempontú integrált fejlesztése történik (térségi integrált
gazdasági ökoszisztémák20 épülnek);

•

a projektek diverzitása (integrált fejlesztés vs. ágazati irányultság), integrált fejlesztésről van
szó vagy egy ágazat pl. turizmus koncentrált területi fejlesztése zajlik (tematikus
ökoszisztémák épülnek);
területileg koncentráltan jelentkező alacsony projektsűrűség – a települések passzivitása, a
koordináció hiánya vagy a feltételrendszer hiányosságai okozzák mindezt

•

20

Magyarországon az ökoszisztéma-építésben rejlő jelentős lehetőségek még nincsenek megfelelően kihasználva, a
tudatos helyi gazdasági ökoszisztéma építés hazai környezetben leginkább a nagyvárosokban (jellemzően
régióközpontokban) kezdődött el. Ugyanakkor a működés logikája és mechanizmusai jól adaptálhatók kis- és
középvárosokra és azok vonzáskörzetére: esélyt teremthet a versenyképesség erősítésére, a vonzáskörzet többnyire falusi
településeinek gazdasági integrálására, ami az elvándorlás lassítását, illetve megállítását, a foglalkoztatás bővítését és a
magasabb életminőség megteremtését eredményezheti.

58

HBH Stratégia és Fejlesztés Kft.
Az Integrált Területi Programok értékelése
kutatási zárójelentés
Az elemzést a megyei pilot és az öt esettanulmány esetében végeztük el. Ezek a részletes elemzések a
zárótanulmány mellékletében olvashatók. Az 4.2.2. fejezet az esettanulmányok szintézisét mutatja
be. A fejezet részeként bemutatjuk a 2018. szeptemberi állapotnak megfelelő forráslekötés területi
tematikus térképeit, ami
•
•

a források lakosságarányos nagyságrendjét és
az egyes településeken megvalósuló projekteket
kategorizálva)

mutatja

be

(konstrukciónként

a hat pilot / esettanulmány megyében (lásd alább).

A megyei szintű vizsgálatok szintetizált következtetései az alábbiak:
•

•

•

•

•

A jelentősen eltérő mélységben kidolgozott ITP-k és megyei ITP végrehajtási megközelítések
(amennyiben beazonosíthatók ilyenek egyáltalán) miatt nem lehet országos tendenciát
megállapítani az ITP-k végrehajtásának, azaz a forrásallokációnak a területi leképeződése
kapcsán.
Amennyiben az ITP céloknak nincs területi vonatkozása (azok túl általánosak, ill. ágazati
szinten maradnak) és a megye nem élt a forrásfelhasználási módok alkalmazásával, nehéz a
területi alapú forrásallokáció logikáját megítélni. Abban az esetben tárhatók fel a
megfelelések és/ vagy ellentmondások a megyei fejlesztési célok területi dimenziói és a
forráskihelyezés területi leképeződése között, ha egyértelmű területi célokkal rendelkezik a
megye. (Komárom-Esztergom, Békés), ellenkező esetben (GYMS, Tolna) nem értelmezhetők a
forrásallokációban jelentkező, markánsan kirajzolódó területi különbségek.
A TOP megyei forráskeretek abszolút nagysága jelentősen befolyásolja a forrásallokáció
területi mintáit (azaz nem jut minden településnek forrás), ami azonban nem zárja ki a
stratégiai gondolkodás menti forrásallokációt. Jellemzően ugyanaz az alaphelyzet (magas
vagy alacsony keretösszeg) rendkívül változó megközelítéséket hívott elő az ITP tervezés
során (irányított forráskoncentráció vagy bárki által pályázható források), és a
forráskihelyezés is láthatóan (térképek alább) ezek mentén alakult;
A kevéssé tudatosan tervezett, koordinált forrásallokáció konzerválja a megyei fejlettségi
térképek (életminőség, gazdasági erő, foglalkoztatás) különbségekre utaló tartalmát:
o segítség, együttműködés, ill. koordináció nélkül a megyei belső perifériák települései
sok esetben be sem adnak támogatási kérelmet, mert humánerőforrás-kapacitásuk
nem kielégítő és / vagy gyengébb, ill. nincs lehetőségük szükség esetén saját erő
biztosítására stb. Sok múlik a helyi vezetők ismeretein és kockázatvállalási
hajlandóságán.
o Az urbanizált térségek (MJV agglomerációk települései) olyan forrásallokációs
mintákat produkálnak, amelyek esetleg nem tervezettek, hanem a helyi adottságok
kapcsán (HR és/vagy forrás viszonylatában kedvezőbb helyzet) vagy spontán (GyőrMoson-Sopron megye: Győr körüli agglomeráció projektsűrűsödése) alakulnak ki.
Az ITP végrehajtás (forráskihelyezés) területi logikája nem fejeződik ki feltétlenül az ITP
célokon vagy az ITP földrajzi alapú forrásfelhasználási mód alkalmazásán keresztül, ami nem
azt jelenti, hogy hiányzik a stratégiai megközelítés – gyakran a személyes interjúkon vált
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•

•

•

világossá a forrásallokáció területi logikája (pl. Heves vagy Tolna megye esetében), amit a
megye egyéb úton érvényesített (TSM szempontok).
A megyei jogú városok agglomerációja rendszerint nem szerepel a megyei ITP-kben külön
fejlesztési prioritásként. A témát a részletesebben vizsgált ITP-k minimálisan, illetve leginkább
NEM érintik az MJV ITP-kel való viszonyuk tisztázásakor. Ennek ellenére esetenként előfordul
látványos projektsűrűsödés az MJV környezetében (Győr-Moson-Sopron, valamelyest Tolna)
illetve projekthiányosabb állapot is (pl. Komárom-Esztergom, Heves). Győr-Moson-Sopron
megye speciális a két MJV miatt – és az agglomerációk fejlődése és forrás abszorpciója is
eltérő intenzitású (Győr MJV agglomerációjában jóval magasabb és erősebb, mint Sopron
MJV esetében).
Előfordulnak ITP -ben nem rögzített tematikus koncentrációk pl. Heves megyében „Zöld
város” projektek elsősorban az új, kisebb méretű városokra koncentrálódnak – az
iparfejlesztés pedig elsősorban az M3 autópálya menti településeken és az MJV közvetlen
környezetében történik.
A vizsgált határmenti megyékben (érintettek: Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg
és Békés) jellemző, hogy a határmenti periferikus települések kevesebb forráshoz jutnak
(Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg), ha kifejezetten nem szerepelnek, mint
fejlesztendő térség. Békés megyében a határmenti Mezőkovácsházai és Sarkadi járások
kiemelt fejlesztési területként szerepelnek az ITP-ben és településeik jelentős forráshoz is
jutottak.

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, hogy a megyei ITP-k általában miként reagáltak a legfontosabb
területi reálfolyamatokra és erre a területi szereplőknek milyen lehetőségeket biztosított volna az ITP
mint területi programozási eszköz.
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8. táblázat: A területi reálfolyamatok kezelése a megyei ITP-kben (rendszerező összefoglalás az esettanulmányok alapján)

Területi folyamatok – és az ITP
lehetőségei
Nagyvárosi agglomerálódás –
többnyire az MJV agglomerációs
településeinek
tudatos
fejlesztése kiemelt szempontok
szerint
(közlekedés,
közszolgáltatások stb.)

Belső perifériák kialakulása –
a
hátrányos
helyzetű
települések
és
településcsoportok (térségek)
helyzetbe
hozása
dedikált
forrásfelhasználás
vagy
területileg integrált projekteken
keresztül
Karakteres tematika mentén
szerveződő térségek –
a
hasonló
adottságokkal,
potenciállal
rendelkező
települése együttes kezelése

ITP támogató
feltételrendszer
A megyei ITP lehetőséget
adott erre.
Feltételezi a megye és az
MJV
szoros
együttműködését.

Komplex területi gondolkodás –
majdhogynem
elkülönült
mikrotérségi fejlesztési terv
igénnyel.

Nem tapasztalható sem a tervezés,
sem a forráskihelyezés szintjén tudatos
agglomerációs fókusz. Előfordulnak
közös ill. egyeztetett projektek
(elsősorban
közlekedési
hálózatfejlesztés). Spontán előfordul az
agglomerációs települések intenzívebb
forrásabszorpciója
pl.
Győr
agglomeráció esetében.

ITP lehetőséget adott a
területi / földrajzi vagy
kedvezményezetti csoporti
forrásfelhasználási módon
keresztül. A megye a
területileg
integrált
projektek
generálásában
játszhat kiemelt szerepet

Több megyében tapasztalható a
leszakadó térségek tudatos helyzetbe
hozása, egyéb esetekben az eredeti
területi különbségek konzerválása
figyelhető
meg
(forrásallokáció
hiányában). Nem ésszerű a gyakori
magyarázat: „aki nem pályázik, nem is
nyer”

ITP lehetőséget adott a
területi / földrajzi vagy
fejlesztési
cél
forrásfelhasználási módon
keresztül.

Egyes megyékben előfordul a tervezés
és a forráskihelyezés szintjén is.

A megye a területileg
integrált
projektek
generálásában vagy térségi
koordináción
keresztül
játszhat kiemelt szerepet

Térségi
ökoszisztémák
fejlesztésének igénye – egy vagy
több központú mikrotérség
sokoldalú fejlesztése

Az értékelés tapasztalatai (elsősorban
a pilot és esettanulmányokra
vonatkozóan):

ITP lehetőséget adott a
területi / földrajzi vagy
fejlesztési
cél
forrásfelhasználási módon
keresztül.
Kiemelt szerep jutna a
megye
koordinációs
szerepének és az érintett
települések
(mint
kedvezményezettek) aktív
partnerségi közreműködését
igényli.
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Főként a turisztikai és az gazdaság
(ipar) területi koncentrációkat érinti –
A tematikus, területileg integrált
gondolkodás megyei önkormányzat
koordinációjában
valósul
meg
többnyire, nem (ill. kevéssé) jellemző a
kedvezményezettek
spontán
összefogásán
alapuló
fejlesztési
törekvés.
A tervezés szintjén nem fordul elő,
mert az nem terjed ki az egyes
mikrotérségek részletes tervezésére.
A tervezés szintjén előfordul, hogy egy
térség
egynél
több
intézkedés
esetében részesül a földrajzi alapú
forrásfelhasználás mód – hátrányos
helyzetű térségek pl. Békés.
A
forráskihelyezés
térképi
megjelenítése
alapján
utólag
magyarázható tematikus integráltság
egy-egy decentrum környezetében, de
ez jellemzően nem terezett, hanem
spontán.
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A továbbiakban a pilot elemzés és az esettanulmányok tárgyát képező megyék forrásallokációs térképei kerülnek bemutatásra.

13. ábra: Békés megye TOP forrásallokációjának területi megjelenítése

14. ábra: Győr-Moson-Sopron megye TOP forrásallokációjának területi megjelenítése
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16. ábra: Komárom-Esztergom megye TOP forrásallokációjának területi megjelenítése

15. ábra: Heves megye TOP forrásallokációjának területi megjelenítése
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18. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye TOP forrásallokációjának területi megjelenítése

17. ábra Tolna megye TOP forrásallokációjának területi megjelenítése
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Jelmagyarázat
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

TOP-6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

TOP-1.1.2 Inkubátorházak fejlesztése

TOP-6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése

TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés

TOP-6.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés

TOP-1.2.1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

TOP-6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

TOP-1.3.1 Gazdaságfejlesztés és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés

TOP-6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés

TOP-1.4.1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

TOP-6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése

TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja

TOP-6.3.1 Barnamezős területek rehabilitációja

TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása

TOP-6.3.2 Zöld város kialakítása

TOP-2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

TOP-6.3.3 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

TOP-3.1.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

TOP-6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

TOP-3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TOP-6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.2 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő,
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása,
komplex fejlesztési programok keretében
TOP-4.1.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

TOP-6.5.2 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő,
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása,
komplex fejlesztési programok keretében
TOP-6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

TOP-6.6.2 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja

TOP-6.7.1 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja

TOP-5.1.1 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések

TOP-6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és
várostérségében
TOP-6.9.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok

TOP-5.1.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok

TOP-6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése

TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése
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4.3 Szereplők az ITP-k tervezésében és végrehajtásban
Az ITP-k tervezésének és végrehajtásának/ megvalósulásának szereplői köre elsősorban az ITP
„tulajdonos” területi szereplőkre (megyei önkormányzatok és MJV-k) és a kedvezményezettekre
koncentrálódik. A kulcsszereplők feladatait felsorolás-szerűen (nem részletezve) rögzítik a
jogszabályok.

4.3.1

Megyei Integrált Területi Program

A megyei önkormányzat:
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet – 11. A területi szereplő feladatai 19. § A területi szereplő
a) kidolgozza az ITP szintű kiválasztási kritériumokat, figyelembe véve az operatív
programban és az e rendeletben meghatározott horizontális követelményeket,
b) a kiválasztási kritériumok alapján összeállítja az ITP-t és kezdeményezheti annak
módosítását,
c) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást és megadja a területi szempontú
értékelési szempontokat,
d) e rendeletben meghatározott esetben szavazati joggal részt vesz a döntés-előkészítő
bizottság ülésén, vagy e rendeletben meghatározott esetben a területi szempontú értékelési
szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti,
e) Módosította: 347/2015. (XI. 20.) Korm. rendelet 50. § 7. adatot szolgáltat az irányító
hatóság részére az éves fejlesztési keret összeállításához,
f) végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől és az irányító hatóságtól
a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a projektfejlesztésben és a
kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment tevékenységek ellátásában.

Az esettanulmányok készítése során a hat megyei önkormányzatnál és az MJV-knél végzett interjúk
alapján a megyei önkormányzatok szerepével kapcsolatban összefoglalóan az alábbi észrevételek
fogalmazódtak meg:
•

•

A területi szereplő feladatai között szerepel az ITP végrehajtása, ugyanakkor a jogszabály ezt
nem specifikálja és az ITP készítését segítő útmutató sem szól a területi szereplők ITP
végrehajtásában játszott konkrét szerepéről és részfeladatairól. A végrehajtás elsősorban a
projektmenedzsmentben való szerepvállalásban ölt testet. A végrehajtás formálisan nem
tartalmazza a programmenedzsmentet, és a tervezési ciklus fontos lépéseit (mint értékelés
és majdan visszacsatolás).
Nincs egyensúlyban a megyei önkormányzat ITP tervezésben és bonyolításban /
végrehajtásban vállalt szerepe. A megyei önkormányzat részt vesz a projektek
menedzselésében (nem versenyképes a szakcégekkel szemben), ugyanakkor elsikkad ITP
programmenedzseri szerepe: sok programmenedzsmenthez fontos információhoz nem is jut
hozzá időben, mint pl. a projektek előrehaladása és az indikátorvállalások teljesülése.
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•

•

•
•
•

A megyei önkormányzatok nem elégedettek a TOP-pal kapcsolatos – jelenleg elsősorban
projektmenedzsment – feladataik finanszírozásával. Ezzel összefüggésben a megyei
önkormányzatok szakmai stábjának felkészültsége és tapasztaltsága kevéssé erős, mint az az
MJV-kben jellemző. Kérdés, hogy a programmenedzsment feladatok mellett fontos-e, hogy a
megye projektmenedzsment feladatokat lásson el.
A megyei önkormányzatok fontos szerepet játszhatnak és esetenként játszanak is a
területileg integrált projektek generálásában, még akkor is, ha nem ők a fejlesztés gesztorai.
Ennek az az oka, hogy köztes területi szereplőként – elmondásuk szerint – ők ismerik a
települési adottságokat és szükségleteket a legjobban. Általános tapasztalat, hogy a
települési önkormányzatok önszerveződésre egyelőre kevéssé vagy egyáltalán nem
alkalmasak (lásd alább) ezért szükséges egy integráló, érdekegyeztető „erő”, amit a megyei
önkormányzat testesíthetett meg a 2014-2020-as időszak TOP megyei ITP-i kapcsán.
A megyei önkormányzatok keresik helyüket az MJV-vel szemben a területfejlesztési
politikában, fő céljuk az MJV-megye viszony jogszabályi tisztázása.
A megyei önkormányzatok TOP ITP tervezésben és forráskeret felhasználásában játszott
szerepének külső megítélése kevéssé erős, mint annak belső értékelése.
A megyei önkormányzatok TOP ITP-től függetlenül meghatározott szerepköreire hivatkozva
(vidékfejlesztés, helyi gazdaságfejlesztés, ill. területfejlesztés) indokoltnak tartják, hogy a
tematikus / ágazati operatív programok esetében is beleszólásuk legyen a támogatói
döntések meghozatalába. Egyes megyéknél ez összekapcsolódik az Integrált Területi
Beruházás (lásd 2. fejezet) jellegű forrásallokációs mechanizmusok bevezetésének
gondolatával.

Egyéb menedzsment szervezetek:
A megyei önkormányzatok TOP ITP-vel kapcsolatos feladatai között szerepel a projektmenedzsment
feladatok ellátása. Minden kedvezményezett esetében fennáll annak lehetősége, hogy a
menedzsment szolgáltatásokat a megyei önkormányzattól vegye igénybe. Egy jogszabályváltozás
nyomán a megyei kedvezményezettek önkormányzati tulajdonú cégekkel végeztethetik a
menedzsment feladatokat.
A megyei önkormányzatok esetében a projektmenedzsment tevékenység saját tulajdonú cég vagy
belső HR-re támaszkodva (Győr-Moson-Sopron, Tolna) is történhet. Utóbbi esetben saját tulajdonú
cégben a közbeszerzési feladatok is kihelyezhetők.
Jellemző kedvezményezetti kör (települési önkormányzatok, társulások, egyházak)
A TOP források legfontosabb és legjellemzőbb kedvezményezettjei a települési önkormányzatok,
azok társulásai, valamint egyházak, civil szervezetek valamint az önkormányzati alapítású és
tulajdonú gazdasági társaságok.
•

A potenciális kedvezményezettek partnerek a TOP megyei források felhasználásának
előkészítésében és megvalósításában. A megyei önkormányzat által szervezett formában
fejlesztési igényeik és ambícióik megosztásával részt vettek az ITP-hez használt inputok
biztosításában, viszont a dokumentumok véleményezésében kevéssé voltak aktívak.
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•

•

A kedvezményezettekre jellemző a változó szintű felkészültség a források fogadására. A helyi
szint a legtöbb esetben külső segítségre szorul a támogatási igények (pályázatok) elkészítése
során. Ez kiszolgáltatottá teszi őket.
A kedvezményezetti körre országosan kevéssé jellemző az együttműködés vagy a
körültekintő fejlesztési szándék.

4.3.2

MJV Integrált Területi Program

MJV Önkormányzat:
Az MJV önkormányzatának szerepe megegyezik a megyei önkormányzat, mint területi szereplő
jogszabályban foglalt szerepeivel (lásd 4.2.1 alfejezet). Az MJV ITP tervezése jellemzően a
megvalósításban részt már nem vállaló külső szakértők részvétele mellett, jellemzően házon belül
zajlott.
Az MJV ITP projektek menedzseléséről ugyanakkor teljes egészében az MJV önkormányzat
gondoskodik csak dominánsan egy-egy saját tulajdonú cég közreműködését igénybe véve. Az MJV
esetében jellemzően NINCS más szereplő a projektek menedzselésében, még akkor sem, ha a
kedvezményezettek körét megtöri egy egyházi intézmény vagy egy közszolgáltatást végző non-profit
szervezet.
•

•

•

Az MJV-kre jelentős feladat és felelősség hárul a TOP forráskeret és a Modern Városok
Program forrásainak párhuzamos felhasználása kapcsán, aminek stratégiai előkészítése, majd
technikai bonyolítása jelentős erőforrásokat köt le;
A figyelem csak fokozatosan és elővigyázatosan fordul az idővel megváltozott működési
közegük (funkcionális várostérségek) alakítására, amire a TOP ITP forráskeretükből nincs is
lehetőségük;
A jelenlegi politikai pozíciójuk fényében az MJV-k készek átvenni a megyei
önkormányzatoktól a megye irányításának szerepét, ugyanakkor nem zárkóztak el az
együttműködéstől, amennyiben valamilyen motiváló vagy kényszerítő tényező ez irányba
tolná az együttélés jellegét.

Jellemző kedvezményezetti kör
A MJV ITP kapcsán a kedvezményezettek köre kevésbé jól elkülöníthető, mint a megyei ITP esetében.
A fő kedvezményezett az MJV önkormányzata, ezen kívül az egyházak, civil szervezetek, valamint az
önkormányzati alapítású és tulajdonú gazdasági társaságok (önkormányzati tulajdonú nonprofit
cégek).

Összefoglalva a fentiekből érzékelhető, hogy az ITP bonyolításában érintett területi és egyéb
szereplők feladatainak meghatározása és a kapcsolódó erőforrások biztosítása nem minden esetben
volt következetes és hatékony, ami gyengíthette a ITP tervezés és végrehajtás (ezzel együtt az ITP
programciklus) megvalósulásának hatékonyságát.
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5. Az vizsgálat átfogó következtetései az ITP, mint területi
programozási eszköz alkalmazására és területfejlesztési hatásaira
vonatkozóan
5.1 ITP tervezéssel és tartalmi elemeivel kapcsolatos megállapítások

Megállapítás
kódja

Megállapítás
ITP tervezés

1.A.1.

Az Integrált Területi Program, mint területi programozási eszköz esetében nem
került értelmezésre az ITP PROGRAMOZÁSI CIKLUS – emiatt az ITP tervezés nem
terjedt ki a végrehajtás / megvalósítás tervezésére. A dokumentum – jelenlegi
tartalmában – a területi szereplő tervezési jogkörébe allokált TOP források
meghirdetésének megtervezésére szolgál. Részben ez az oka, hogy komplikációk
adódtak a szerepértelmezésekben, folyamatértelmezésben és végrehajtásban,
valamint az információ áramlásban.

1.A.2.

Az ITP-k tervezési ideje rövid volt, ami kihatott a dokumentumok tartalmára, a
lehetőségek helyes értelmezésére, a dokumentum szakmai elmélyítésére, továbbá
gyengítette az ITP tervezés partnerségi jellegét, mivel korlátozott volt az idő a
partnerségi akciók érdemi bonyolítására.

1.A.3.

A partnerségi tervezés az ITP-kben megfelelően dokumentált, többnyire ugyanakkor
formális lépésekben nyilvánult meg és kevéssé adja a térségi együtt gondolkodás
színterét, a területi szereplők részéréről információközlést és a partnerek
(potenciális kedvezményezettek) részéről a fejlesztési igények egyoldalú közlését
jelenti. Az ITP készítésére irányuló partnerség a kedvezményezettek
együttműködését egyelőre kevéssé volt képes elősegítni. A térségi szinten integrált
projektek aránya talán emiatt is alacsony országos szinten.
A megyei és MJV ITP-k komplexitása és kidolgozottsága országos szinten rendkívül
változó, aminek magyarázata a területi szereplők részéről egyebek mellett:

1.A.4.

•
•
•
•

1.A.5.

változó / eltérő minőségű szakmai tapasztalat,
belső koordináció változó intenzitása és tudatossága a területi szereplő
oldalán,
az Irányító Hatóság iránymutatásainak késése, következetlenségek,
elvárt tervezési minimumra való törekedés a területi szereplő oldalán –
esetenként talán tudatos sematizálás is.

A területi szereplők nem részesültek folyamatos mentori segítségben az ITP-k
készítése során (ellentétben, pl. az MJV ITS-ekkel), a minőségbiztosítás kevéssé volt
szisztematikus, az Irányító Hatóság helpdesk működési módon segített a problémás
helyzetek megoldásában.
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Megállapítás
ITP tartalmi jellemzők
A TKR eljárásrend működésének alapját jelentő, az ITP-ben specifikált választható
vagy saját területi kiválasztási szempontok többnyire általánosak maradtak, kevés
megye

1.B.1.

•
•

preferálta a többszereplős, területileg integrált beavatkozásokat,
preferálta kiválasztási kritériumok közül a pénzügyi fenntarthatóságot.

Továbbá nem jelentkeztek új, az innovativitást előnyben részesítő szempontokkal,
mint az „okos” megoldások alkalmazása, hozzájárulás a helyi, ill. térségi gazdasági
ökoszisztémák létrehozásához, működéséhez. Az integrált fejlesztési szemlélet
gyakorlati megvalósítására történő utalás megjelenik, de kiválasztási szempont csak
a kötelező, az IH által meghatározott szempontok között szerepel.

1.B.2.

A forrásfelhasználási módok szerinti forrásallokációt (TOP intézkedésenként
meghatározott védett keretek lehatárolása) a megyék változó, de jellemzően
alacsony intenzitással alkalmazták. Bizonyos megyék területi vagy egyéb
preferenciáikat inkább projektértékelési szempontok eszközével érvényesítették
szemben a direktben elkülönített, Közgyűlés által elfogadott ITP-ben megjelenített
dedikált forráskertekkel. A forráskeretek közül a legnépszerűbb a földrajzi célterület
szerinti allokáció. A megyék jellemzően nem dolgoztak ki módszert a
forrásfelhasználási módok tervezésekor meghatározott belső arányoknak a
támogatói döntések és ezzel a konkrét forrásallokáció során történő követésére,
ami egy esetleges terv-tény értékelés során problémát jelent(het).

1.B.3.

Az ITP-k változó mértékben utalnak a területfejlesztési programok tartalmaként
megjelenő kijelölt földrajzi fejlesztési fókuszterületekre. Az ITP módszertanban
nem volt kötelező tartalmi előírás a forrásallokáció területi vonatkozásainak
részletes tárgyalása, így a területi szereplő saját hatáskörben dönthetett arról, hogy
rögzít-e az ITP-ben területi beavatkozási preferenciákat, ezáltal készültek olyan
megyei ITP-k, amelyekben nincs területi beavatkozási szükségleteket és
preferenciákat tárgyaló tartalom.

1.B.4

A megyék az ITP forrásallokáció alkalmazásának lehetőségét eltérően értékelték, és
eltérő intenzitással éltek vele, ugyanakkor a TOP intézkedések vonatkozásában
egységesen mérték fel az egyes felhasználási módok alkalmazásának relevanciáját.
Egységesen erős relevanciát tulajdonítottak a területi célok esetében az
1.1 Gazdasági infrastruktúra fejlesztésének, a 1.2 Turizmusfejlesztésnek, és a 2.1
Vállalkozásbarát településfejlesztésnek valamint az 5.1 Paktumoknak.

1.B.5.

A komplex fejlesztés szükségessége az ITP esetében jellemzően csak a komplex
programmal fejlesztendő térségek (LLH térségek) kapcsán jelentkezik és fejeződik ki
konkrét forrásallokációs tartalmakban (forrásfelhasználási módok alkalmazása)
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Megállapítás
egyéb, ökoszisztéma orientált fejlesztési megközelítéssel kevéssé találkozhatunk.

1.B.6.

A megyei és a kapcsolódó MJV ITP-inek összehangoltsága gyenge, ami többek
között a TOP rögzített, nem, vagy csak kismértékben átjárható forráselosztási
struktúrájából következett (tisztán megyei és MJV prioritások). A tervezési és
megvalósítási fázisban zajló egyeztetések és együttműködési kísérletek egy-két
projekt tartalmi összehangolásán jellemzően nem mutattak túl. Jellemző közös
projektek: kerékpárút-fejlesztés és a foglalkoztatási paktum beavatkozások.
A szűkös együttműködési keretek ellenére a megvalósulóknál jóval erősebb
szinergiák kialakítására lett volna lehetőség a tervezésnél.

5.2 Az ITP -ben érintett területi szereplőkkel kapcsolatos megállapítások

Megállapítás
kódja

Megállapítás
Megye és MJV, mint területi szereplő (ITP):

2.A.1.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapján a területi szereplő
feladatai között szerepel az ITP végrehajtása, ugyanakkor a jogszabály nem
specifikálja ennek pontos tartalmát – ez összefüggésben van azzal a fenti
megállapítással, hogy elmaradt az ITP programozási ciklusként történő értelmezése,
így a végrehajtás tartalma nem specifikált.

2.A.2.

Az ITP készítését segítő útmutató nem érinti a területi szereplők ITP
megvalósításban játszott konkrét szerepét és részfeladatait – ahogy nem tartalmaz
tervezői iránymutatást az ITP végrehajtás programmenedzsment tartalmú
vonatkozásaira sem.
Az ITP tervezésében és megvalósításában résztvevők képzettsége, motiváltsága és
szakmai felkészültsége erősen különbözik a különféle területi szereplők esetében.
Ennek hátterében az alábbi okok állnak:
•

2.A.3.

•

•

nem történt meg a területi szereplők szisztematikus felkészítése (részletes,
gyakorlati szemléletű tájékoztató, tréning, képzés stb. formájában);
sok esetben nincs tervezési-végrehajtási tapasztalat az újonnan alkalmazott
szakértők körében és jelentős a szakemberek fluktuációja, ami miatt
nehézkes az információ áramlás és a feladatok gördülékeny végrehajtása;
a HR finanszírozása nem kiszámítható (megyei menedzsment szervezet
fenntartása a projektgazdák által rájuk bízott projektek menedzsment
tételeiből biztosított).

Ebben a tekintetben az MJV-k helyzete kiegyensúlyozottabb, mert a városfejlesztő
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Megállapítás
társaságok és jogutódaik biztosították a szakmai folytonosságot. Az új típusú
feladattal megbízott megyei szervezetek nem tekinthetők a regionális fejlesztési
ügynökségek utódainak és azok HR állománya csak esetlegesen jelenik meg náluk.
Általában a megyei önkormányzat – saját és más szereplők vélekedése szerint –
átfogó információval és élő kapcsolattal rendelkezik a településekkel, ami lehetővé
teszi:
•
•

2.A.4.

•

a területi szintű felelős tervezéskoordinációt,
a több településre kiterjedő integrált projektek / beavatkozások
kezdeményezését,
programvégrehajtás monitorozását és komplex értékelését.

Ebben a programozási időszakban ezekkel a lehetőségekkel a megyék, dedikált
feladat (kötelezettség) hiányában nem vagy kis mértékben éltek. Ez a már említett
programozási ciklus és a kapcsolódó programmenedzsment feladatok definíciójának
hiányából is fakad. Ezzel együtt a programmenedzsment / koordinációs feladatok
finanszírozási háttere sem biztosított.
2.A.5.

A megyei önkormányzatok igénylik szerep-/feladatkörük pontosítását, ezzel együtt
a megye és az MJV viszonyának tisztázását is a vonatkozó jogszabályokban.

2.A.6.

A megyei önkormányzatok és az MJV-k az „átfedő” funkcionális várostérségekben
motiváció híján egyelőre kevéssé érdekeltek a közös fejlesztésekben. A megyei jogú
városok saját dedikált forrást jellemzően nem terveznek várostérségi fejlesztésekre
fordítani, ugyanakkor van kivétel. A szemlélet megváltoztatása a forrásallokáció
területi keretrendszerének megváltoztatásával elérhetőnek tűnik.
Megyei ITP-k kedvezményezetti köre

2.B.1.

A települési önkormányzatok forrásabszorpciós képességét gyengíti, hogy sok
esetben a belső HR erőforrásaik, kompetenciáik erősítésére lenne szükség a
fejlesztési feladatok hatékonyabb ellátáshoz – ez jellemzően a kisebb településeket
érinti, ahol a fejlesztési típusú együttműködés lehet a megoldás.

2.B.2.

A települési önkormányzatok jellemzően nem ismerik fel a térségi együttműködés
előnyeit az erősen lokalizált, szigorú értelemben vett helyi fejlesztésekkel szemben.
Az ITP-k kiválasztási szempontrendszerükkel sem támogatták szisztematikusan a
területileg integrált projekteket. Egyes konstrukciókban a projektértékelések
szempontrendszere ugyanakkor tartalmaz vonatkozó bírálati szempontot.

2.B.3.

A jelenlegi területfejlesztési jogszabályi és intézményrendszeri háttér nem kedvez a
térségi alapon szerveződő „ökoszisztémák” fejlődésének, ami motiválná a térségi
szintű önkormányzati és tágabb helyi szereplői kört megmozgató
együttműködéseket, integrált projekteket, ill. komplex projektcsomagokat.
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5.3 Szakpolitikai (területfejlesztési) szempontok és a Strukturális Alapok
forrásfelhasználásának területi vonatkozásai

Megállapítás
kódja

Megállapítás
Fontos feltételként – a 2014-2020 időszakra történő területi felkészülés jegyében –
egységes tartalommal és időzítéssel, központi finanszírozással sikeresen zajlott le a
stratégiai tervezés és programozás az érintett területi szinteken (megye, MJV, városi
települések), ami az ITP-k szakmai megalapozottságát biztosította.

3.A.1.

3.A.2.

Ugyanakkor a 2014-2020-as időszak települési és területi szintű tervezése
(programozási tevékenysége) során nem, vagy korlátozottan kerültek
figyelembevételre a településfejlődés makrotérségi szintű reálfolyamatai, pl.
decentrumok agglomerálódási folyamata, térségi ökoszisztémák organikus fejlődése,
kölcsönös függőségi viszonyok, komplementer fejlesztési hatások stb.
A TOP finanszírozási konstrukciói nem fedik le a teljes terület-, ill. településfejlesztési
stratégiai fejlesztési spektrumot. Az egyéb, ágazati OP-kból finanszírozandó
fejlesztések forrásallokációja – kevés kivételtől eltekintve – a területi szereplőktől
függetlenül zajlik. Komplex programok és tematikusan integrált területi programok
megvalósítása nehézségekbe ütközik, mivel a TOP-on kívüli elemek finanszírozása
bizonytalan.
A stratégiai szempontok figyelembevétele mellett a legfontosabb területek e
tekintetben a vidékfejlesztés és a gazdaságfejlesztés témakörei.
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6. Szakpolitikai ajánlások
6.1 Ajánlások az Integrált Területi Programok tervezésével, tartalmával és
szereplőivel összefüggésben
ITP.A. = ITP Ajánlás

Ajánlás
kódja

Ajánlás – Irányító Hatóság felé

Milyen
megállapításokra
reagál (lásd 6.
fejezet)

Javasolt a programozási ciklus értelmezése az Integrált Területi
Programokra vonatkozóan is. Ebben a módszertani keretben
értelmezhetők a megalapozás, programtervezés, megvalósítás,
monitoring és programértékelés-visszacsatolás lépései. Az egyes
lépések szabályozandó feladatokat jelentenek a területi szereplők 1.A.1.
ITP.A_IH.1. számára, amelyeknek szükségszerűen forrásigénye van.
2.A.1.
2.A.2.
A feladatok végrehajtása tervezhető, amelyben az ITP útmutató
továbbfejlesztett változata tud segítséget nyújtani, de a javaslat
jogszabályi rögzítése hangsúlyosabbá teszi annak alkalmazását egy
következő tervezési időszakban.
Javasolt a mindenkori területi OP irányító hatósága által koordinált
felkészítő akciók tervezése és végrehajtása a területi szereplők
körében, aminek szükségszerű jellemzői az alábbiak:
•
•
ITP.A_IH.2.
•

folyamatosság,
akcióközpontúság (a területi szereplők aktivitási csúcsait
1.A.3.
megelőzően a legintenzívebb pl. ITP tervezés),
1.A.4.
bizalomra épülő személyes szakértői kapcsolat (mentori
szolgáltatás).

Mindehhez szükségszerűen kapcsolódik az irányító hatóság által
előre meghatározott szempontok szerinti – a fenti tevékenységek
elvárt eredményeit figyelembe vevő – minőségbiztosítási folyamat.
A jogszabályban elvárt tartalmi elemek megtartásán túl javasolt az
ITP-k tartalmi elvárásainak továbbfejlesztése.

1.B.1.
Javasolt az ITP és a megyei területfejlesztési programok tartalmi 1.B.2.
ITP.A_IH.3. összefüggéseinek szorosabb figyelembevétele és a területiség 1.B.3.
hangsúlyosabb megjelenítése a stratégiai szinten megalapozott 1.B.5.
fejlesztési hatások elérése érdekében (túlmutatva a célok szintjén
való kapcsolódáson a területfejlesztési programokhoz).
ITP.A_IH.4. Az ITP-k tartalmi elvárásainak továbbfejlesztése jegyében javasolt 1.A.1.
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Ajánlás
kódja

Ajánlás – Irányító Hatóság felé

Milyen
megállapításokra
reagál (lásd 6.
fejezet)

az ITP végrehajtási fejezetének elkészítése, ami kondicionálja a 1.B.2.
programozási ciklus végrehajtását és a végrehajtás sikerességének
követhetőségét.

Ajánlás – Országos hatáskörű szervek felé

Milyen
megállapításokr
a reagál (lásd 6.
fejezet)

Az ITP készítés (ITP tervezési fázis) megfelelő feltételrendszerének
megteremtése a módszertan alapos és követhető végrehajthatóságának
biztosítása érdekében:
•
ITP.O.1.

•
•

ITP.O.2.

elegendő idő biztosítása a partnerségi tervezés érdemi
lebonyolítására,
1.A.2.
folyamatos mentori segítségnyújtás a tervezési folyamat és a 1.A.3.
1.A.5.
végrehajtás során,
tervezői rugalmasság, a tervezés hatékonyságát biztosító
eszközök ismerte és alkalmazása (pl. MJV és megye
forrásallokációjával
összefüggésben
az
átjárhatósági
lehetőségek), kereteinek ismerete.

Javasolt az új típusú területi struktúrák (funkcionális várostérség,
tematikus térség, térségi működési / gazdasági ökoszisztéma) beépítése
a forrásfelhasználás keretrendszerébe. Továbbá ennek megfelelően –
illetve ennek kötelező minimális tartalmaként – javasolt bizonyos
mértékű forrás-átjárhatóság biztosítása a forrásfelhasználásban az 1.B.6.
2.A.6.
MJV és a megye között.
A fentieknek az ITP tartalmi elemei közé való bevezetéséhez részletes
területés
településfejlesztési
vonatkozású
szakpolitikai
háttér/módszertan kialakítására van szükség! (lásd alább)

ITP.O.3.

Javasolt az ITP területfejlesztési jogszabályban történő rögzítése annak
érdekében, hogy az intézményrendszer valóban megalapozott
programozási dokumentumként fogadja el azt.
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6.2 Szakpolitikai ajánlások
megalapozásához

az

újszerű

területi

programozási

eszközök

SZA= Szakpolitikai Ajánlás

Ajánlás
kódja

Ajánlás

Milyen
megállapításokr
a reagál (lásd 6.
fejezet)

SZA.1.

Javasolt új típusú területi struktúrák, mint a tervezés egységeinek
bevezetése – a terület- és településfejlesztési tervezés rugalmas
2.B.2.
átjárhatóságának biztosításával (funkcionális várostérségek, tematikus
3.A.1.
tervezési és fejlesztési területek kijelölése a meglévőkön túl vagy
megyei hatáskörben stb.).

SZA.2.

Javasolt a forrásfelhasználást lehetővé tevő ITP-k vagy annak megfelelő
dokumentumok készítését megelőző és azt egyben megalapozó
települési, ill. területi tervezési dokumentumok tartalmi átgondolása, 2.A.4.
2.A.6.
a tervezés időzítésének és ütemezésének összehangolása.
3.A.1.
A szükséges minimum információk birtokában javasolt a 2020+
időszakra történő felkészülés időben történő megkezdése.

SZA.3

Javasolt a releváns kormányzati szervek irányításával a települési
önkormányzati munkatársak, ill. önkormányzati vezetők szisztematikus
edukációja a Strukturális Alapok forrásallokációját (is) befolyásoló
2.B.1.
területi és gazdasági folyamatokról (okos város fejlődési tendenciák,
2.B.2.
körforgásos gazdaság, fenntartható működési modellek, új típusú
működési tartalmak – települési, településcsoporti, és a települési
ökoszisztémák szintjén).

SZA.4.

Javasolt a mindenkori területi OP rugalmasabb működésének
biztosítása érdekében a megye és az MJV tervezési jogkörei
2.A.5.
viszonyának jogszabályi rendezése. Ez kondicionálja a forrásallokáció
rugalmasságát és a területi szereplők illetékességi területei közötti
átjárhatóság lehetőségét.
Javasolt a több OP forráskeretéből dolgozó Integrált Területi
Beruházások, mint területi programozási eszközök legalább opcionális
működtetésének megindítása.

SZA.5.

Ezzel megtörténhet az Integrált Területi Programok egy részének
3.A.2.
Integrált Területi Beruházásokká való kísérleti továbbfejlesztése.
Ennek alapját és feltételét jelentik a fenti Szakpolitikai ajánlásokban
(SZA-k) foglalt újszerű területi struktúrák figyelembevétele a településés területi tervezésben.
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7. Technikai melléklet
Az ITP értékelésben elemzett ITP verziók az alábbiak.

9. táblázat: A dokumentumban elemzett megyei ITP verziók

Megye

ITP verzió

Megjelölt dátum

1.

Bács-Kiskun

4.0

2016. november

2.

Baranya

2.7

2017

3.

Borsod-Abaúj-Zemplén

2.1

2016. szeptember

4.

Békés

2.4

2018. április 3.

5.

Csongrád

2.3

2017. június 30.

6.

Fejér

5.0

2016. november 30.

7.

Győr-Moson-Sopron

3.4

2016. szeptember 30.

8.

Hajdú-Bihar

2.1 felülvizsgált

2016. szeptember 16.

9.

Heves

10.

Jász-Nagykun-Szolnok

2.2

2017. november

11.

Komárom-Esztergom

3.0

2017

12.

Nógrád

4.0

2016. június 15.

13.

Somogy

2.3

2017. december

14.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

7.0

2017. december 14.

15.

Tolna

2.0

2016. június 15.

16.

Vas

4.1

2017. augusztus 8.

17.

Veszprém

3.1

2017. június

18.

Zala

3.3

2016. november 23.

2017. június
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