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Fejlesztéspolitika új megközelítésben

A Gazdaságfejlesztési Zónák logikája
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GAZDASÁGFEJELSZTÉSI ZÓNA

Közös területi adottságokon, 

gazdasági és kulturális 

hagyományokon, valamint 

erőforrásokon alapul

A régiók hagyományos 

közigazgatási értelmezésén 

túlmutató megközelítést 

alkalmaz, nem függ a 

regionális, illetve megyei, 

járási szintű határoktól

A fejlesztéshez csatlakozó 

határon túli területek 

bevonásával újra sikeres és 

nemzetközi szinten 

versenyképes gazdasági 

egység jön létre



FEJLESZTÉSPOLITIKA ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN
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ORSZÁGOS VÍZIÓ 2030

A gazdaságfejlesztési zónák 

között optimális mértékűek a 

párhuzamosságok

Külföldről is jól látható 

a gazdaság versenyképessége, 

a vonzó befektetési környezet 

Az ország valamennyi területe 

a legerősebb adottságaira építő 

gazdasági ágazatok mentén 

működik

Több lábon álló 

gazdaság jellemzi 

az országot



A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNÁK RENDSZERE
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A gazdaságfejlesztési zónák kijelölésének koncepciója:

▪ területi alapú tervezéstől eltérő megközelítés országos 

kiterjesztése;

▪ a gazdaság védelmének és a stabilitás 

megteremtésének eszköze.

A gazdaságfejlesztési zónák nevesítésének célkitűzései:

▪ a magyar gazdaság további megerősítése, hosszú 

távú és fenntartható növekedési pályára állítása;

▪ gazdaságélénkítő stratégiák és beavatkozások 

meghatározásán keresztül. 



A Kormány 2020. szeptember 4-ei határozataival négy 

gazdaságfejlesztési zónát nevesített, melyek komplex fejlesztéséért 

egy-egy kormánybiztos kinevezése is megtörtént
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Északnyugat-magyarországi

Dél-dunántúli

Dél-alföldi

Északkelet-magyarországi

Tokaj és vidéke

Főváros és agglomerációja



ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA

▪ Hajdú-Bihar megye,

▪ Jász-Nagykun-Szolnok megye,

▪ Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,

▪ Borsod-Abaúj-Zemplén megye,

▪ Heves megye és

▪ Nógrád megye

által határolt területi egység, amelyhez a
gazdasági együttműködésben érintett, a
fejlesztéshez kapcsolódó határon túli
területek csatlakoznak.
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AZ ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA

JELLEMZŐI
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A hat megye területe Magyarország területének 33,49%-a, összemérhető 
Belgium és Szlovénia területével

népessége Magyarország népességének 26,22%-a, 
összemérhető Szlovénia népességével

területén van az ország járásainak a 30,96%-a, városainak 
33,82%-a, nagyközségeinek 34,38%-a, községeinek 31,26%-a 

az országos GDP 17,54%-át állítja elő, Észtországgal, 
Bosznia-Hercegovinával mérhető össze

egy főre jutó GDP-je az országos mutató 66,96%-a, Bulgária, 
Törökország szintjén áll



ZÓNA SZINTŰ STRATÉGIAI TERVEZÉS – beavatkozási logika
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Helyzetelemzés Stratégiai célok Ernyőprojektek
VÍZIÓ

megvalósítása

Külső és belső 

környezet elemzése

Megállapítások

Következtetések

VÍZIÓ

Beavatkozások

Intézkedések

Egyedi 

projektjavaslatok



HELYZETELEMZÉS ÖSSZEGZÉSE - KIHÍVÁSOK
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Gazdasági kihívások:

• vidéki területeken alacsony átlagbérek – elszívó hatás, 

• a foglalkoztatás bázisát adó KKV-k tőkeszegények.

Társadalmi kihívások:

• csökkenő lakosságszám, elvándorlás és elöregedés, 

• elszegényedés. 

Oktatási kihívások:

• oktatás színvonal egyenlőtlenségei, 

• magas az általános iskolai végzettséggel sem rendelkezők aránya, 

• korai iskola elhagyás.

K+F+I kihívások:

• gyenge vállalati infrastruktúra, 

• alacsony nyereségtermelő képesség.

Közlekedésfejlesztési kihívások:

• vasúthálózat korszerűtlen mellékvonalai,

• gyorsforgalmi utak hiánya, 

• hiányzó összekötő és elkerülő útszakaszok, hidak.

Klímaváltozás okozta nehézségek:

• gyakori ár- és belvíz, villámárvizek előfordulása.



HELYZETELEMZÉS ÖSSZEGZÉSE - LEHETŐSÉGEK

11

Gazdasági lehetőségek: 

• járműipari beruházásoknak köszönhetően nemzetközi szinten látható iparági pozíció elérése (BMW, szolnoki vasúti 
kocsigyártás),

• hagyományosan erős iparágakban felhalmozott tudás modernizált alkalmazása, erős hazai beszállítói hálózat 
kiépítése. 

Társadalmi lehetőségek:

• munkanélküliek, képzettséggel nem rendelkezők jelentős, potenciális foglalkoztatotti kört jelentenek,

• a foglalkoztatás növelésével a térség megtartóereje növekedhet.

Oktatási és K+F+I lehetőségek:

• a modernizált ipari termelés új típusú szakképzések bevezetésének ad teret,

• a zóna öt felsőoktatási intézménye jelentős oktatási-kutatási potenciállal bír,

• az iparági modernizáció kutatási együttműködések fejlesztését teszi lehetővé.

Közlekedésfejlesztési lehetőségek: 

• vasúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésén keresztül növekvő befektetői érdeklődés  érhető el.

Klímaváltozás hatásaihoz való igazodásban rejlő lehetőségek: 

• hatékonyabb mezőgazdasági és ipari termelés.



A ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA VÍZIÓJA

(2030)
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100 éve tartó gazdasági, infrastrukturális és társadalmi leszakadásából megtörténik a kitörés.

Magyarország ipari tudásparkjává válik a hat megye.

A személyautó- és vasúti járműgyártás európai szinten látható  központja.

Magas technológiai fejlettségű és hozzáadott értékű agrárium és élelmiszeripar jellemző. 

A Balatont követő legnépszerűbb turisztikai célpontok legtöbbje a zónában található (Tokaj-Zemplén térség, Tisza-tó, Eger).

Vonalas infrastruktúrája kiépült, az áruforgalom hatékonyan áramlik  a keleti, nyugati határok irányába és a zónán belüli városok között is.

Oktatási, egészségügyi és települési infrastruktúrája fejlett, vonzó karrierutat kínál a fiataloknak, így jelentősen csökken az elvándorlás.



STRATÉGIAI CÉLOK

GAZDASÁGI 

VERSENYKÉPESSÉG 

NÖVELÉSE

TÁRSADALMI 

INNOVÁCIÓ

FEJLESZTÉSE

TERÜLETI 

INFRASTRUKTÚRA 

FEJLESZTÉSE
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FELHATALMAZÁS AZ ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA STRATÉGIAI TERVEZÉSÉRE,

TERÜLETI HATÁLY ÉS JELLEMZŐK
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Területi hatály 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

és a fejlesztéshez kapcsolódó határon túli területek (Felvidék, Kárpátalja és a Partium megyéi)

A 1073/2020.(III.5) és 
1570/2020.(IX.4.) Korm.határozatok: 
területi és tárgyi hatály megszabása, 
felhatalmazás megadása

A 1566/2020.(IX.4.) Korm.határozat
Kormánybiztosi kijelölésről, 
munkaszervezet létrehozásáról

2020. november 15-vel 
megkezdődött a Kormánybiztosi 
Koordinációs Iroda, mint az ITM helyi 
munkaszervezetének kialakítása



A zóna stratégiájának megvalósítását támogató Miskolci 

Koordinációs Iroda
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Létrejött:
2020. november 15.

Helyszín:
3525 Miskolc, Városháztér 1.  

(Megyeháza, földszint)

Létszám:
6 fő

Feladatok

Zóna stratégiai 
dokumentumának elkészítése

(Kormány előterjesztés 
munkálataiban való részvétel)

Területfejlesztési koordináció a 
6 megye és MJV érintettjeivel

Tervezett OP pályázati kiírások 
véleményezése (folyamatban)

Releváns, zónát érintő 
kormány előterjesztések 

véleményezése



Köszönöm 

a megtisztelő figyelmet!
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA STRATÉGIÁJÁNAK

KAPCSOLÓDÁSA

Lenártek András
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Innovációs és Technológiai Minisztérium, Kormánybiztosi Koordinációs Iroda  

Miskolc, 2021. július 15.



ZÓNA TÉMATERÜLETEK

a) Iparfejlesztés

b) Agrárium- és élelmiszeripar-

fejlesztések

c) Turizmusfejlesztés

d) Határon túli gazdaságfejlesztési 

együttműködések támogatása

e) Növekedést támogató 

fejlesztések

f) Vállalati infrastruktúra 

fejlesztése

a) Igényvezérelt szakképzés fejlesztése

b) Stratégiai felsőoktatás fejlesztés

c) Komplex kompetenciafejlesztés a közneveléstől 

a felnőttképzésig

d) Humán infrastruktúra fejlesztése 

e) Munkaerő-piaci kereslet és szakképzett 

munkaerő kínálat zóna szintű platformjának 

kialakítása 

f) Helyi felzárkóztató programok támogatása

g) Helyi identitást erősítő programok támogatása

a) Közlekedésfejlesztés

b) Logisztikai fejlesztések

c) Életminőséget javító 

településfejlesztés

d) Megújuló energiák 

alkalmazásának elősegítése

e) Körforgásos zöldgazdaság 

alapjainak megteremtése

f) Árvíz- és belvízvédelem

g) Vízbázisvédelem

h) Fenntartható környezet

GAZDASÁGI 

VERSENYKÉPESSÉG 

NÖVELÉSE

TÁRSADALMI 

INNOVÁCIÓ

TERÜLETI 

INFRASTRUKTÚRA 

FEJLESZTÉSE
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Gazdasági versenyképesség növelése
Növekedést támogató fejlesztések
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a  stratégiai ágazatok 
nehézségei

 növekedési 
lehetőségek hiánya

 digitális hiányosságok

 beszállítói láncok 
fejletlensége

In
té

z
k
e
d

é
s
 c

é
lj
a  gazdasági stabilitás 

megteremtése

 támogató 
szolgáltatások 
biztosítása

 ipar 4.0 céljainak 
elérése

 gazdasági 
együttműködési 
hálózatok kialakítása



inkubátorházak, 
startup központok 

és a hozzájuk 
kapcsolódó startup

ökoszisztéma 
fejlesztése

komplex 
vállalkozás-
fejlesztési 

szolgáltatás 
kialakítása és 

fejlesztése

vállalkozásbarát 
környezet 
kialakítása

gazdaság-
fejlesztési, 
befektetés-
ösztönzési, 

innovációs megyei 
és térségi 

szervezetek 
létrehozása

beszállítói 
láncokban való 

részvétel 
mentorálása

határon átnyúló 
beszállítói 

kapcsolatok online 
támogatása

tőke-, 
eszközbeszerzés-

és telephely 
fejlesztési 

támogatások

Gazdasági versenyképesség növelése
Növekedést támogató fejlesztések
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Társadalmi innováció fejlesztése
Helyi felzárkóztató programok megvalósítása
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a  jelentős számú 
hátrányos helyzetű 
település és 
szegregátum

 alacsony intenzitású 
háztartások

 a lakosság 
képzettségi szintje 
nem megfelelő

 társadalmi és területi 
egyenlőtlenségek
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a  egyenlőtlenségek 

csökkentése

 jövedelmi helyzet 
javítása

 képzettségi szint 
emelése

 mukaerő-piacra lépés 
ösztönzése 
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a átfogó szociális 
település 

rehabilitáció

infrastruktúra-
fejlesztés

a szolgáltatások 
elérhetőségének 

fejlesztése

lakhatási 
körülmények 

javítása, 
közbiztonsági 
fejlesztések

helyi kulturális 
hagyományok 

megóvása

komplex 
foglalkoztatási, 

lakhatási, 
oktatási, szociális 

és integrációs 
programok

a fenntartható 
fejlődés 

biztosítása 
érdekében civil, 

egyházi és 
szociális szakmai 

szervezetek 
bevonása

Társadalmi innováció fejlesztése
Helyi felzárkóztató programok megvalósítása



Társadalmi innováció fejlesztése
Munkaerőpiaci kereslet és szakképzett munkaerő-kínálat zóna szintű 

platformjának kialakítása
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a  alacsony aktivitási ráta

 kevesen végeznek 
értékteremtő, hasznos 
munkát

 a munkaerő-piaci 
kereslet és kínálat 
nincs egyensúlyban

 fiatalok elvándorlása In
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a  foglalkoztatást növelő 

programok 
megvalósítása –
Paktum

 a munkaerőpiac 
egyensúlyának 
megteremtése

 megtartóerő növelése



Társadalmi innováció fejlesztése
Munkaerőpiaci kereslet és szakképzett munkaerő-kínálat zóna szintű 

platformjának kialakítása
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komplex 
munkaerő-piaci 

együttműködések

adatbázis 
létrehozása a 

munkaerő-kereslet 
és -kínálat

összehangolása 
érdekében

munkanélküliek 
és inaktívak 
foglalkoztat-
hatóságának

javítása 

fiatalok helyben 
tartását és 

munkaerő-piaci 
integrációját 

támogató 
rendszerek 
kialakítása 
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A megyei foglalkoztatási Paktumok tevékenységének folytatásaként



Területi infrastruktúra fejlesztése
Fenntartható környezet
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a  fenntartható, elérhető, 
biztonságos és 
költséghatékony 
településhálózat 
megteremtésének 
igénye

 klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás 
szükségessége
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a  fenntartható környezet 

megteremtése

 zöldgazdaság 
fejlesztése

 klímavédelmi 
akciótervek 
megvalósítása



Területi infrastruktúra fejlesztése
Fenntartható környezet
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zöld település 
programok 

megvalósítása

energetikai és 
épületenergetikai 

fejlesztések, a 
korszerűsítések 

támogatása

energiaközösségek 
kialakítása

technológiaváltás 
elősegítése

fejlett 
szennyvíziszap 

kezelési technikák 
és 

természetvédelmi 
programok 
támogatása

közös 
környezetvédelmi 

programok 
kidolgozása (civil 

szervezetek, 
valamint határon 

túli területek 
bevonásával)
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A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA VÍZIÓ MOTTÓJA

Az Északkelet-magyarországi 

Gazdaságfejlesztési Zóna 

dinamikus, közös fenntartható 

fejlődési pályán halad erős 

belső kohéziót megtartva.

A siker záloga az

EGYÜTTMŰKÖDÉS



Köszönöm 

a megtisztelő figyelmet!


