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1. Előzmények, módszertan 
 

A kisváros tradicionálisan a környező vidék gazdasági központja. Piachely, ahol mezőgazdasági 

termékek és iparcikkek cseréltek gazdát, illetve szolgáltatóhely, ahol a népesség nem anyagi 

jellegű javakhoz hozzájuthatott. Történetileg a magyar kisvárosok többsége általában olyan 

mezővárosokban gyökerezik, amelyek a mellett, hogy ellátták a központi funkciókat a nyugati 

értelemben vett városok közvetlen vonzáskörzetei által le nem fedett térségekben, mindig is 

megmaradtak legalábbis kétlakinak: az agrártermelés jelentősége sokáig meghatározó 

maradt. Ugyancsak ezek a történeti tényezők okolhatók akkor, amikor a kisvárosi iparosodás 

megkésettsége, egyoldalúsága került terítékre: általában meglehetősen gyenge az a 

hagyományos, céhes ipari bázis, amely megalapozhatott volna egy erőteljesebb gyáripari 

kibontakozást. Egészen a XX. századig még az urbanizáltnak mondható, jelentősebb iparos-

réteggel rendelkező és környezetéből az adott korban egyértelműen kiemelkedő kisvárosok 

esetében is döntő jellegű maradt például a szőlőművelés és a bortermelés. A mezővárosi 

gyökerű kisvárosoknak még a dunántúli, klasszikus értelemben az agrárvárosok közé be nem 

sorolt csoportjának jelentős része az ipari forradalom előtt birtokközpontként fejlődött és 

szerzett bizonyos városi vonásokat (ld. pl. Keszthely, Bóly, Körmend), amelyek – bármennyire 

is eltérőek a fejlődés útjai például a társadalomszerkezet tekintetében – hasonlítanak 

annyiban alföldi társaikhoz, hogy a mezőgazdaság termelte ki a gazdasági differenciálódás 

alapjait jelentő keresletet, jövedelemtömeget. Egy szóval: Körkörös térszerkezet kiemelkedő 

központjai. Ezek a helyek a megélhetés, jövedelemszerzés, közszolgáltatások társadalmi 

találkozások színterei. 

Önkormányzati struktúra - 2018

I.. Települési önkormányzatok – 3178
 községi, (nagyközségi) – 2809 (104)

 városi – 346 (-175-1 = 170)

 járásszékhely városi – 175 (-23 = 152)
 megyei jogú városi - 23

 fővárosi -1

 fővárosi kerületi – 23

II. Területi önkormányzat - 20
 megyei önkormányzat – területfejlesztés, vidékfejlesztés, területrendezés, koordináció

 fővárosi önkormányzat
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A fenntartható települési fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását 

szolgálja, amely nem szűkíthető le az anyagi jólétre, hanem magában foglalja a 

környezet minőségét, a demokratikus jogok érvényesülését, a természeti 

erőforrásokhoz valamint a társadalom nyújtotta szolgáltatásokhoz és 

intézményekhez való hozzáférést a teljes testi, lelki egészséget, a szabadidőt, 

és a biztonságot. 

 

A települések népességmegtartó képességének növelése 

az egyik legégetőbb kérdés az állam és az önkormányzatok számára. 

 

A problémát az jelenti, hogy egyrészt önmagában is nagyon komplex folyamatokról van szó, 

amelyek ráadásul nem könnyen alakíthatóak az önkormányzatok által. Az elérhető 

munkahelyek minősége és a bérek színvonala például könnyen belátható módon 

kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy egy település lakosságszáma csökken vagy 

növekszik. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a helyi gazdaságfejlesztés eszköztára 

meglehetősen korlátozott, különösen a kisebb településeken. Ennek egyik legfontosabb oka a 

mezőgazdaság társadalmi és gazdasági szerepének radikális átalakulása, amely együtt járt az 

agrárgazdaság leépülésével. Ennek pótlására a jellemző gazdaságfejlesztési stratégiák jobbára 

a turizmus, esetleg a szociális gazdaság fejlesztésére irányultak, amelyek azonban egyrészt 

nem képesek nagy számban pótolni az elvesztett munkahelyeket, másrészt innovatív 

megközelítéseket és megoldásokat igényelnek. A gazdaságfejlesztés, a munkahelyek 

megfelelő számának és minőségének elérhetősége azonban csak az egyik fontos dimenziója a 

települések népességmegtartó képességének.  

Jellemzően nagyon fontosak: közszolgáltatások elérhetősége és színvonala, környezeti helyi 

identitás erőssége. Az önkormányzatokra olyan társadalmi cselekvőkként kell tekintenünk, 

akikre egyszerre hatnak strukturális kényszerek (pl. a települések lélekszáma, földrajzi 

elhelyezkedése, gazdasági ereje és az ott élők társadalmi összetétele szerint), de vannak 

egyéni döntéseik, stratégiák, amelyek bizonyos mértékig felül tudják írni a makroszintű 

struktúrák által kijelölt utakat. 

 

Közigazgatási egység 
Összlakosságszám 

(2019.01.01.) 
Összlakossághoz 
mért %-os arány 

Magyarország 9.945.975 fő 100,0 % 

5.000-20.000 fő közötti városok 1.928.549 fő 19,4 % 

5.000-20.000 fő közötti nagyközségek 145.075 fő 1,5 % 

5.000-20.000 fő közötti községek 48.084 fő 0,5 % 

5.000-20.000 fő közötti települések összesen 2.121.708 fő 21,3 % 
Forrás: KSH 
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Jelenleg a kormányzat által megfogalmazott definíció, amely meghatározza a kisvárosok körét 

a programhoz való tartozást illetően a következő: azok a kisvárosok tartoznának ebbe a körbe, 

amelyek lélekszáma eléri az 5000 főt, illetve azok a nem városi ranggal rendelkező 

nagyközségek, amelyeknek lélekszáma meghaladja az 5000 főt. Ebből következik, hogy ma 

Magyarországon létrehozott 174 járásból van 23 olyan járás, ahol is a járási székhely település, 

kisváros, nem éri el az 5000 főt, viszont minden olyan feladattal és szolgáltatással el kell látni 

saját járását, amely székhelyként rá nézve feladata, viszont a félreérthető definíciónak 

köszönhetően nem tud náluk megvalósulni a Kisvárosok Program. Ezek a kisvárosok a Magyar 

Falu Programban tudnak „csak” részt venni, így hátrányba kerülnek azokkal szemben, akik 

viszont a Kisvárosi Program keretei közt tudnak pályázatot benyújtani, pedig ugyan úgy 

rendelkeznek kidolgozott ITS-el és TK (Településfejlesztési Koncepcióval) amelynek 

kidolgozásakor még beleillettek abba a kormányzati elképzelésbe, ami összhangban volt 

terveikkel. Mindenképpen javaslat, hogy a definíció terjedjen ki arra a 23 kisvárosra is, akik 

alapvetően járási székhely települések, és a Kisváros Programjának legyen alapja a járások, 

mint területi egységek. 

Tehát ami elkészül, az egy tárház, amiben mindenkinek saját magának kell felmérni a belső és 

külső erőforrásokat, a helyi igényeket és sajátosságokat, és a felkínált megoldások közül neki 

a legjobbat kell kiválasztania. A vezetésnek aktívnak és innovatívnak kell lennie. 



 Kisvárosi fejlesztések (javaslatok) 1.1 verzió 7 | O l d a l  

 

2. Közreműködő szakértők 

Albertus László István önkormányzati képviselő, 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 

dr. Áldozó Tamás polgármester, Pápa Város 
Önkormányzata 

Babák Mihály polgármester, Szarvas Város 
Önkormányzata 

Baracskai József polgármester, Zalaszentgrót 
Város Önkormányzata 

Basky András polgármester, Lajosmizse Város 
Önkormányzata 

Bedő Tamás polgármester, Csongrád Város 
Önkormányzata 

Bereczk Balázs alpolgármester, Marcali Város 
Önkormányzata 

dr. Biró Károly polgármester, Kozármisleny 
Város Önkormányzata 

Botyánszki Pál polgármester, Újkígyós Város 
Önkormányzata 

dr. Csáky András polgármester, Cegléd Város 
Önkormányzata 

Cserháti Ferenc alpolgármester, Veresegyház 
Város Önkormányzata 

Dobó Zoltán polgármester, Tapolca Város 
Önkormányzata 

Dobozi Róbert polgármester, Újszász Város 
Önkormányzata 

Dóka Gábor projektmenedzser, BKMFÜ Bács-
Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. 

Domonyi László polgármester, Kiskőrös Város 
Önkormányzata 

dr. Eperjesi Tamás projektvezető, Magyar 
Református Egyház Zsinati Hivatala 
Missziós Iroda 

Fábri István polgármester, Csömör Nagyközség 
Önkormányzata 

Farkas Éva Erzsébet polgármester, Makó Város 
Önkormányzata 

Farkas Ferenc polgármester, Jászapáti Város 
Önkormányzata 

Ferenczi Gábor polgármester, Devecser Város 
Önkormányzata 

dr. Fetter Ádám polgármester, Pilisvörösvár 
Város Önkormányzata 

Filóné Ferencz Ibolya polgármester, Bonyhád 
Város Önkormányzata 

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester, 
Sándorfalva Város Önkormányzata 

Gömze Sándor polgármester, Tiszalök Város 
Önkormányzata 

dr. Gyergyák Ferenc főtitkár, Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége 

Györe László polgármester, Tápiószentmárton 
Nagyközség Önkormányzata 

dr. Győri Ottilia polgármester, Budakeszi Város 
Önkormányzata 

dr. Hanusi Péter polgármester, Mátészalka 
Város Önkormányzata 

Hodálik Pál megyei tanácsnok, Békés Megyei 
Önkormányzat 

dr. Horváth Klára polgármester, Bábolna Város 
Önkormányzata 

Horváth Sándor projektmenedzser, Ráckevei 
Polgármesteri Hivatal 

Juhász Bálint pályázati referens, Őrbottyáni 
Polgármesteri Hivatal 

Károlyfi Levente műszaki és beruházási 
irodavezető, Őrbottyáni Polgármesteri 
Hivata 

dr. Kelemen Márk polgármester, Kerekegyháza 
Város Önkormányzata 

Kenéz István polgármester, Balatonlelle Város 
Önkormányzata 

Kiszelné Mohos Katalin polgármester, 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 

Kóbor Attila polgármester, Győrújbarát Község 

Önkormányzata 

Kolin Péter kommunikációs titkár, Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége 

Kolin-Sabján Katalin nemzetközi titkár, 
Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége 

Kovács Gábor polgármester, Lébény Város 
Önkormányzata 

dr. Kovács Gergely alpolgármester, 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

Leffelholcz Attila kurátor, FICSAK Sényő 
Alapítvány, Sényő 

Lőrincz György polgármester, Jánossomorja 
Város Önkormányzata 

Lukácsi György polgármester, Jászkisér Város 
Önkormányzata 

Maczik Erika polgármester, Nádudvar Város 
Önkormányzata 

Matkovich Ilona polgármester, Vác Város 
Önkormányzata 
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Menyhárt Balázs projektmenedzser, 
Sajószentpéter Város Önkormányzata 

Mess Gabriella csoportvezető, BKMFÜ Bács-
Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft.  

Mike Imola projektmenedzser, BKMFÜ Bács-
Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. 

dr. Miluczky Attila polgarmester, Egyek 
Nagyközség Önkormányzata 

Molnár Áron polgármester, Algyő Nagyközség 
Önkormányzata 

Molnár Etele alpolgármester, Szarvas Város 
Önkormányzata 

Nagy Csilla megyei területfelelős, Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózar 

Németh Balázs polgármester, Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

Ormai István polgármester, Nagyatád Város 
Önkormányzata 

Orosz Károly Zsolt polgármester, Nagyhalász 
Város Önkormányzata 

Papp Gergely településfejlesztő kutató, Padon 
Alapítvány Tatabánya 

Patocskai Ibolya jegyző, Bácsalmási Közös 
Önkormányzati Hivatal 

Pergő Margit polgármester, Berhida Város 
Önkormányzata 

Pető Zsolt polgármester, Abony Város 
Önkormányzata 

Porga Ferenc polgármester, Tamási Város 
Önkormányzata 

Prikidánovics Antal osztályvezető, Bácsalmási 
Közös Önkormányzati Hivatal 

Sándor Zsuzsanna főtanácsos, Gödöllői 
Polgármesteri Hivatal 

Schmidt Jenő polgármester, Tab Város 
Önkormányzata, a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége 
elnöke 

Simon Erika alpolgármester, Szada Nagyközség 
Önkormányzata 

Siri Norbert polgármester, Tiszalúc Város 
Önkormányzata 

dr. Steiner Erika főtitkár-helyettes, Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége 

dr. Szabó Erzsébet Krisztina projektmenedzser, 
BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft.  

Szabó István Ferenc polgármester, Őrbottyán 
Város Önkormányzata 

Szabó Katalin projektmenedzser, BKMFÜ Bács-
Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft.  

Szabó Tamás polgármester, Ercsi Város 
Önkormányzata 

Dr. Szabó Tamás PhD kuratóriumi elnök, Homo 
Oecologicus Alapítvány 

Szelezsán György polgármester, Elek Város 
Önkormányzata 

Tabáni Ádám Tamás meghatalmazott, Cegléd 
Város Önkormányzata 

Tóth Gergely stratégiai és fejlesztési referens, 
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 

Tóth József polgármester, Polgár Város 
Önkormányzata 

Trencsényi Imre polgármester, Ibrány Város 
Önkormányzata 

Vas Gábor polgármester, Pannonhalma Város 
Önkormányzata 

Vasas András főtanácsos, Gödöllői 
Polgármesteri Hivatal 

Vig Zoltán polgármester, Lőrinci Város 
Önkormányzata 

Wittinghoff Tamás polgármester, Budaörs 
Város Önkormányzata 

dr. Zongor Gábor közigazgatási szakértő, 
Veszprém 
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3. Javaslatok 
 

3.1 Lakhatás, közlekedés 

 

Lakhatás, közlekedés 
 
A közlekedési és lakhatási kérdések versenyképességi tényezővé váltak a munkaerőpiacon.  

A megfelelő lakhatási feltételek megteremtése olyan közös nevező, amely a minden kisváros 

számára komoly kihívást jelent. 

1. Önkormányzati lakások, lakhatás megoldása: a meglevő önkormányzati tulajdonú 

ingatlanokat fel kell újítani, ezen ingatlanokat szolgálati és/vagy bérlakás funkcióval kell 

ellátni. Új bérlakás funkciójú ingatlanok vásárlása a település frekventált részén.  

2. „Fecskeház” program: a program keretén belül fiatalok számára biztosítanánk újépítésű 

ingatlanokat, életkezdési támogatásként lakhatásuk megoldására.  

3. Szegregátumban élők életkörülményeinek javítása: az intézkedés a szegregátumban élők 

életkörülményeinek, lakhatásának javítására irányul a terület infrastruktúrájának 

fejlesztésével (pl.: alapellátás biztosítása, víz-, villanyhálózat rekonstrukciója, kiépítése, 

kerítések építése). Egyfajta szociális város rehabilitáció könnyebb feltételekkel és 

komplexebben. 

4. Önkormányzati tulajdonú belterületi és külterületi utak: a települések közlekedésének 

fejlesztése szilárd burkolatú utak építésével, felújításával, parkolók építésével, 

közlekedésbiztonsági beruházásokkal (pl.: körforgalmak, gyalogátkelőhelyek kialakításával, 

csomópontok kialakításával).  

5. Önkormányzati tulajdonú hidak, átereszek: Szükséges önkormányzati tulajdonú hidak, 

átereszek építése, felújítása, elérhetőségük javítása, ezek közlekedésbiztonságának 

növelése, új közlekedési kapcsolatok kialakítása, valamint az ezekhez kapcsolódó 

ingatlanvásárlás. ).  

6. Helyi közlekedés támogatása: munkába járás támogatása, helyi közlekedés 

versenyképességének javítása többek között buszvásárlással, személyi költségek 

támogatásával, megállóhelyek telepítésével.  

7. Kerékpáros hálózat infrastrukturális fejlesztése: a közlekedés további segítése érdekében a 

kerékpáros úthálózat fejlesztése szükséges további kerékpárutak építésével, felújításával, 

kerékpártárolók kialakításával, a megvalósításhoz szükséges érintett területek 

ingatlanvásárlásával, P+R parkolók kialakításával.  
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Intézkedés elnevezése Bérlakás építő- és felújító program 

Az intézkedés célja  A 5.000 fő feletti  településeken valamint a járásszékhelyeken 

megállítani a fiatalok tömeges elvándorlását, helyben tartani a 

szakképzett és diplomás embereket, valamint vonzónak tenni a 

településeket a fiatalok számára, hogy szívesen telepedjenek le.  

Az intézkedés tartalma A vagyonkezelő tulajdonában lévő hitelkárosultaktól kapott 

ingatlanokat egy pályázati konstrukció keretében kaphassák meg az 

önkormányzatok, úgy, hogy az ingatlan nagyságának (négyzetméter) 

megfelelő felújítási támogatást is kap hozzá az önkormányzat. A 

felújításra 250.000 Ft-os irányadó négyzetméter ár már fedezi a 

költségek egy részét.  

Javasolt felelős(ök)  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Belügyminisztérium 

Javasolt ütemezés 2022-2030 

Becsült forrásigény 50 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós és hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) Felújított és épített új ingatlanok száma, db, m2 

Betelepült lakosság, fő 

Egyéb megjegyzések  Törvényalkotási feladat: eszközök és eljárás gyorsító szabályozások. 

 

Intézkedés elnevezése Fecskeház Program 

Az intézkedés célja  Fiatalok életkezdési támogatásaként lakhatás megoldása újépítésű 

ingatlanokkal 

Az intézkedés tartalma Új építésű maximum 50 m2-es lakások vagy sorházak építése 

Javasolt felelős(ök)  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Belügyminisztérium 

Javasolt ütemezés 2021-2030 

Becsült forrásigény 10 Mrd Ft /év 

Forrástérkép Hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) Új ingatlanok száma db/m2 

Egyéb megjegyzések  Törvényalkotási feladat: eszközök és eljárás gyorsító szabályozások. 
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Intézkedés elnevezése Szegregátumban élők felzárkóztatása 

Az intézkedés célja  Szociális város rehabilitáció  

Az intézkedés tartalma Alapellátás biztosítása: víz-, villanyhálózat rekonstrukciója, 

kiépítése, kerítések építése 

Javasolt felelős(ök)  Miniszterelnökség, Belügyminisztérium, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

Javasolt ütemezés 2022-2026 

Becsült forrásigény 10 Mrd Ft /év 

Forrástérkép Uniós és hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) Felújított ingatlanok száma, db, m2 

Betelepült lakosság, fő 

Egyéb megjegyzések  Törvényalkotási feladat: eszközök és eljárás gyorsító szabályozások. 

 
 

Intézkedés elnevezése Önkormányzati tulajdonú bel és külterületi utak fejlesztése  

Az intézkedés célja  Település közlekedés fejlesztése 

Az intézkedés tartalma Szilárd burkolatú utak építése, felújítása, parkolók építése 

közlekedésbiztonsági beruházások: körforgalmak, gyalogát-

kelőhelyek kialakítása, csomópontok kialakítása. 

Javasolt felelős(ök)  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Belügyminisztérium, 

Miniszterelnökség 

Javasolt ütemezés 2022-2030 

Becsült forrásigény 50 Mrd Ft/év  

Forrástérkép Uniós és hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) Épített és felújított hosszúság, közlekedés biztonság 

Egyéb megjegyzések  Törvényalkotási feladat: eszközök és eljárás gyorsító szabályozások. 
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Intézkedés elnevezése Önkormányzati tulajdonú hidak, átereszek 

Az intézkedés célja  Közlekedés biztonság és új kapcsolatok kialakítása 

Az intézkedés tartalma Önkormányzati tulajdonú hidak, átereszek építése, felújítása, 

elérhetőségük javítása; hidak, átereszek növelése; új közlekedési 

kapcsolatok kialakítása; új hidak, átereszek építése; területszerzés, 

ingatlanvásárlás 

Javasolt felelős(ök)  Miniszterelnökség, Innovációs és Technológiai Minisztérium, 

Belügyminisztérium 

Javasolt ütemezés 2021-2030 

Becsült forrásigény 5 Mrd Ft/év  

Forrástérkép Uniós és hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) Városrészek kibontása, csomópontok építése  

Egyéb megjegyzések  Törvényalkotási feladat: eszközök és eljárás gyorsító szabályozások. 

 
 

Intézkedés elnevezése Helyi közlekedés támogatása  

Az intézkedés célja  Helyi közlekedés rendezése 

Az intézkedés tartalma Munkába járás támogatása, helyi közlekedés versenyképességének 

javítása többek között buszvásárlással, személyi költségek 

támogatásával, megállóhelyek telepítésével 

Javasolt felelős(ök)  Miniszterelnökség, Belügyminisztérium, Innovációs és Technológiai 

Minisztérium 

Javasolt ütemezés 10 Mrd Ft/év 

Becsült forrásigény 2022-2025 

Forrástérkép Uniós és hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) Lakosságszám  

Egyéb megjegyzések  Törvényalkotási feladat: eszközök és eljárás gyorsító szabályozások. 

 



 Kisvárosi fejlesztések (javaslatok) 1.0 verzió 13 | O l d a l  

 

Intézkedés elnevezése Kerékpáros hálózat infrastrukturális fejlesztése 

Az intézkedés célja  Kerékpáros közlekedés bővítése 

Az intézkedés tartalma Közlekedés további segítése érdekében a kerékpáros úthálózat 

fejlesztése szükséges további kerékpárutak építésével, felújításával, 

kerékpártárolók kialakításával, a megvalósításhoz szükséges érintett 

területek ingatlanvásárlásával, P+R parkolók kialakításával 

Javasolt felelős(ök)  Miniszterelnökség, Belügyminisztérium, Innovációs és Technológiai 

Minisztérium, Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos 

Javasolt ütemezés 2022-2030 

Becsült forrásigény 15 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós és hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) épített km-szám 

Egyéb megjegyzések  Törvényalkotási feladat: eszközök és eljárás gyorsító szabályozások. 

 

3.2 Megélhetés, versenyképesség 
 

Megélhetés, versenyképesség 

 

Erősségek 

 Meglévő és jól működő Ipari Parkok 

 Jó környezeti adottságok 

 Gazdag alternatív energiaforrások (nap, termál, szél) 

 Jó környezeti állapot 

 Viszonylag stabil alapellátás 

 Meglévő, kialakult közösségi programok 

 Stabil gazdasági környezet 

 Kiterjedt közszolgáltatások 

 (Kis)térségi központ települések (városok) és a kistérség többi települése között kialakult jó 

együttműködés 

 Lakosság társadalmi szerepvállalása erős  

 Önkormányzatok szerepvállalása a gazdaságfejlesztés területén erősödik 

 Átláthatóság a döntési folyamatokban 
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Gyengeségek 

- Alacsony bérszínvonal 

- Rossz minőségű utak (állami és önkormányzati) 

- Elavult ivóvíz hálózat 

- Ipari parkok gyenge infrastruktúrája 

- Szakképzett munkaerő elvándorlása, főleg a 36 év alattiak, maradnak az elöregedő „szakik” 

- Bővítésre szoruló rekreációs lehetőségek 

- Munkahelyek megközelíthetősége – utak, kerékpárutak hiánya, kiszolgáló infrastruktúra 

hiánya (kerékpártárolók, parkolók) 

- Lakossági igényekkel kapcsolatos elmaradó fejlesztések 

- Belső forgalom növekedése 

- Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (pl: városüzemeltetés, konyha) nagy 

humánerőforrás kitettsége és alacsony gépesítettsége 

Lehetőségek 

 Köz és magánszolgáltatások iránti igények kiszolgálása 

 Megújuló energiaforrások felhasználásának támogatottsága 

 IVS átdolgozásának lehetősége település specifikusan 

 Városrehabilitáció 

 Mikro térség központi szerep 

 Vidékfejlesztés kiemelt program 

 XXI. századi településkép kialakítása – lakossági elvárás 

 Zöld és barnamezős fejlesztések támogatottsága 

 Állami földterületek bevonása a gazdasági fejlesztésbe 

 

Veszélyek 

 Helyi iparűzési adó csökkenése, államosítása 

 Kiszámíthatatlan gazdasági környezet a folyamatos előre nem látható (ad hoc) állami 

beavatkozások mentén 

 Főváros, megyei jogú városok elszívó ereje 

 Állami közutak hosszan fennmaradó rossz állapota, belső kapcsolatok hiánya 

 Gazdasági fejlesztések negatív hatásai (környezetszennyezés) 

 Elöregedés 

 Építőipari kapacitások hosszan fennmaradó hiánya 

 Önkormányzati autonómia csökkenése 

 Gazdasági válság 

 COVID és hasonló járványok okozta gazdasági visszaesés 

 



 Kisvárosi fejlesztések (javaslatok) 1.0 verzió 15 | O l d a l  

Cél 

 népességnövekedés, bevételnövelés 

 fenntarthatóság (környezetvédelmi és városüzemeltetési szempontból is) 

 lakóhelyhez kötődés erősítése – lehetőségek erősítése, hogy helyben maradjanak 

(intézményhálózat fejlesztését rója az önkormányzatokra, de ez kell a továbbfejlődéshez 

 önkormányzati vagyongyarapodás,(pályázhasson: 100% önkormányzati tulajdonban levő cég 

(pl. alternatív energiában) 

 

Intézkedések 
 

 ipari parkok, területek fejlesztése – új létesítése –inkubátorház létesítése – közműveinek 

fejlesztése – csatorna, víz, szennyvíz, utak – lehessen %-osan újat venni 

  régi ipari parkok továbbfejlesztése 

 eszközpark fejlesztése önkormányzatoknál és cégeiknél (telephelyfejlesztés) – 

továbbfejlesztési lehetőségek is! 

 home office, távmunka  

 megújuló energia  

 egyedi versenyképes turisztikai attrakciók építése 

 

Intézkedés elnevezése Új ipari parkok és területek fejlesztése 

Az intézkedés célja  Megélhetés alapjainak lerakása 

Az intézkedés tartalma Mivel a korábbi ipari területek elsősorban a városokban alakultak ki, 

érdemes ezt a jó gyakorlatot s jövőben is követni. 

Az intézkedés célja hármas. teljesen új zöldmezős parkok 

létrehozása, valamint a barnamezős területek ipari hasznosítása. 

Mindkét esetben a következő fejlesztések megvalósítására lenne 

lehetőség: a parkon belüli infrastruktúra (víz, elektromos áram, 

szennyvíz, gáz, hő, utak, parkolók, kerékpártárolók) kialakítása, a 

parkok megközelíthetőségét, elérhetőségét lehetővé tevő 

infrastruktúra létesítése (közút) 

Javasolt felelős(ök)  Miniszterelnökség, Belügyminisztérium, Innovációs és Technológiai 

Minisztérium, Külgazdasági és Külügyminisztérium 

Javasolt ütemezés 2022-2026 

Becsült forrásigény 50 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós és hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) betelepült vállalkozások száma db/év, 

új munkahelyek száma db/év 

vállalkozói árbevétel növekedés Ft/év, 
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Intézkedés elnevezése Régi ipari parkok fejlesztése 

Az intézkedés célja  Meglévő parkok tovább bővítése, és új ellátórendszerek kiépítése 

Az intézkedés tartalma Alternatív energia hálózatok, meglévő infrastruktúra felújítása 

Javasolt felelős(ök)  Miniszterelnökség, Belügyminisztérium, Innovációs és Technológiai 

Minisztérium, Külgazdasági és Külügyminisztérium 

Javasolt ütemezés 2022-2026 

Becsült forrásigény 25 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós és hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) betelepült vállalkozások száma db/év, 

új munkahelyek száma db/év 

vállalkozói árbevétel növekedés Ft/év,  

 

 

Intézkedés elnevezése Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gépesítése 

Az intézkedés célja  Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kötelező és üzleti 

jellegű feladatainak minél hatékonyabb és jövedelmezőbb 

ellátásának biztosítása az elavult eszközpark fejlesztésével 

Az intézkedés tartalma A legtöbb városban az önkormányzatok a városüzemeltetéssel 

kapcsolatosan az elmúlt időszakban gazdasági társaságokat, illetve 

önálló intézményeket hoztak létre. Ezek általában kevésbé 

gépesítettek, jellemzően a közmunka végrehajtásában, jelentős kézi 

munkaerő alkalmazásával végezték el feladataikat.  

Javasolt felelős(ök)  Miniszterelnökség, Innovációs és Technológiai Minisztérium, 

Belügyminisztérium 

Javasolt ütemezés 2021-2030 

Becsült forrásigény 20 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós és hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) Üzembe állított gépek db/év 
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Intézkedés elnevezése Távmunkavégzésre alkalmas környezet kialakításának támogatása 

start-up irodaházak létesítése 

Az intézkedés célja  Vállalkozások versenyképességének növelése, a települések 

népességmegtartó képességének erősítése, a felzárkózó régióban, 

járásokban élő munkavállalók esélyegyenlőségének növelése.  

Az intézkedés tartalma A „home office” – otthoni munkavégzés egyre népszerűbb 

foglalkoztatási formává vált az elmúlt években. Munkavállalói 

oldalról lehetővé teszi a munka és magánélet ideális egyensúlyának 

kialakítását (többek között rugalmassá teszi a munkavállaló számára 

a gyermeknevelés és a munkavégzés összehangolását, csökkenti a 

munkába járásra fordított időt, kielégíti a fiatal generációk digitális 

szabadság igényét). Munkaadói oldalról megteremti a rezsikiadások 

csökkentésének lehetőségét, továbbá utazási korlátok nélkül az 

ország legtávolabbi pontjában is egyenlő eséllyel, széles körben 

tudja biztosítani a munkavállalást. A koronavírus miatti 

veszélyhelyzet megnövelte a távmunka alkalmazását 

Magyarországon, amelyek lehetőségét a hazai szabályozás is 

lehetővé teszi. A munkáltatók az otthoni munkavégzés 

részletszabályait a munkavállalóval kötött megállapodásban 

rögzíthetik, vagy belső szabályzatukban tehetik megismerhetővé. 

A „home office” mellett, annak továbbfejlesztéseként megjelent a 

„coworking” a mindenki számára elérhető iroda, vagy másként 

megfogalmazva irodába járást megújító munkavégzési forma. A 

„coworking” egy új munkastílus, mely lehetővé teszi, hogy egy vonzó 

irodai környezetben egymástól eltérő területen távmunkában 

dolgozók irodát, vagy csak munkaállomást béreljenek és ott 

rugalmas időbeosztás mellett egyénileg, de mégis egy alkotó 

közösségben végezzék munkájukat. „Coworking” irodát az ország 

bármelyik településén ki lehet alakítani, a helyi igényekhez lehet 

méretezni. A távmunka lehetőségének kialakításával erősíthető az 

ország területi kiegyenlítettsége, növelhető a felzárkózó régióban, 

járásokban élő munkavállalók esélyegyenlősége, erősíthető a 

települések népességmegtartó képessége. 

A környezet kialakításához szükséges bútorok, valamint az iroda 

menedzseléséhez elengedhetetlen elektronikus felület, applikáció 

kialakítása, működtetése.  

Javasolt felelős(ök)  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Miniszterelnökség, 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Javasolt ütemezés 2021-2028 

Becsült forrásigény 10 Mrd Ft/év 
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Forrástérkép Uniós forrás 

Javasolt indikátor(ok) betelepült vállalkozások száma db/év, 

új munkahelyek száma db/év 

vállalkozói árbevétel növekedés Ft/év, 

Egyéb megjegyzések  Az irodai munkakörnyezet megteremtését követően a 

fenntarthatóságot és továbbfejlesztést szem előtt tartó bérleti-

használati díjak kidolgozása szükséges. 

 

Intézkedés elnevezése Megújuló Energia 

Az intézkedés célja  Energia kitettség csökkentése és a városok hálózati rendszereinek 

újragondolása 

Az intézkedés tartalma Kiserőművek építése, földhő, geothermia, biogázüzemek,  

napelemek, telepítése az éves felhasznált energia mennyiség  

megtermeléséig 

Javasolt felelős(ök)  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Belügyminisztérium, 

Miniszterelnökség 

Javasolt ütemezés 2022-2030 

Becsült forrásigény 30 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós forrás 

Javasolt indikátor(ok) Valós termelés és megtakarítás nagysága 

 

Intézkedés elnevezése Egyedi versenyképes turisztikai attrakciók fejlesztése 

(Fenntartható turizmusfejlesztés) 

Az intézkedés célja  Olyan turisztikai attrakciók fejlesztése, amelyek az adott 

településen, régióban egyediek, ezáltal lehetővé teszik a 

látogatószám növekedésével és bevétel növekedéssel 

önfenntartóvá válnak.  

Az intézkedés tartalma A VMOPi Operatív Program 1.2. Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés prioritásában nem 

támogatható, annál területi kiterjedését tekintve kisebb léptékű, ám 

kiemelt fontosságú, helyi és térségi jelentőségű turisztikai vonzerők 

feltárása, kialakítása, illetve bemutathatóságának elősegítése is 

lehetővé válik. Ilyen turisztikai attrakciók többek között a korai 

romptemplomok, a majorok, emlékművek, kisvasutak és azok 

műtárgyai, melyek jelen állapotukban nem, vagy nem megfelelően 
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járulnak a település látogatottságához, azonban fejlesztéssel kiváló 

turisztikai vonzerőt képviselhetnek. 

Javasolt felelős(ök)  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Miniszterelnökség 

Javasolt ütemezés 2022-2028 

Becsült forrásigény 10 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós forrás 

Javasolt indikátor(ok) új munkahelyek száma db/év 

vállalkozói árbevétel növekedés Ft/év 

attrakció látogatóinak száma fő/év 

 

 

3.3 Infrastruktúra és településkép 
 

Infrastruktúra és településkép 

 

A különböző generációk ellátása is különböző kérdéseket és nehézségeket vet fel. A létszám és a 

férőhelyek bővítése viszont egyaránt jelentkezik a bölcsődei, óvodai vagy éppen a bentlakásos idősek 

otthonában is. Sok esetben a felújítás már nem elegendő, a megnövekedett létszám igénybővítéssel 

orvosolható csak. Az ismert speciális kialakítások és azok költségvonzata miatt, a tapasztalatok szerint 

csak pályázati forrásból finanszírozható mindez. Szorosan kapcsolódik az egészségügyi ellátórendszer 

vágyott bővítése, amely jelenleg a védőnők, szociális gondozók, gyermekjóléti feladatokat ellátó 

szakemberek munkáját érinti. Az elöregedő társadalom településeket is egyre inkább érintő nehézsége 

a köztemetők bővítése és azok rendszeres karbantartása. Szükséges a szolgáltatókkal kötött 

szerződések felülvizsgálata is. 

Az új lakások és a társasházak építése mellett fontos kérdés a jelenleg településképet romboló 

elhanyagolt épületek, vagy éppen a már végrehajtásokon túl lévő ingatlanok sorsának rendezése, 

valamint az önkormányzatok kezelésében lévő épületek fenntartása és üzemeltetése. Ezek anyagi 

terheit szintén az önkormányzatoknak kell viselniük. Városokban jellemző a fiatalok lakáshoz jutásának 

pályázata, ennek példájaként a településeinkre betelepülő fiatalok segítése is távlati cél lehetne. Az új, 

magán területeken kiépített nagy lakóövezetek, társasházi közösségek részéről további problémák 

jelennek meg, melyre szintén a településnek kell megoldást találnia önerőből. 
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Több kérdés már túlmutat a jelen problémáin, tervezéssel már a jövő kérdéseire keresi a megoldást. 

Az önellátó önkormányzatok és települések kérdéskörébe tartoznak a kialakításra kerülő ipari és 

szolgáltató parkok, melyek bevételt és munkahelyeket is eredményeznének. Fontos törekedni a 

környezettudatos fejlesztésekre is, így az intézmények energetikai korszerűsítésénél a megújuló 

energia rendszerek kiépítésére, vagy éppen a közvilágításnál energiatakarékos eszközök használatára. 

Az infrastrukturális fejlesztéseken túl a lakók mindennapi életkörülményeinek fejlesztése, 

szolgáltatások bővítése is elengedhetetlen a jövőben. A közösségi terek, parkok, játszóterek, 

sportlétesítmények egyaránt élhetővé tehetik a nagy lélekszámú településeket. Támogatni szükséges 

a helyi kézműves termékeket, valamint a turisztikai lehetőségek kihasználása és fejlesztése is előnyöket 

hozhat a közösség és az önkormányzat számára. 

 Közművek fejlesztése 

 Szociális Város rehabilitáció 

 Városi terek, közparkok, utak járdák építése és felújítása 

 Közlekedési csomópontok átépítése 

 Digitális infrastruktúra fejlesztése 

 

Intézkedés elnevezése Városi infrastruktúrafejlesztés vízközmű rekonstrukció 

Az intézkedés célja  A vízközmű infrastruktúra rekonstrukciója, fejlesztése. Az ivóvízzel, 

szennyvízzel, esővízzel, felszíni vizekkel, hulladék vízzel és öntöző 

vízzel kapcsolatos fejlesztések, rekonstrukciók támogatása. 

Az intézkedés tartalma A vízközmű infrastruktúra rekonstrukciója, fejlesztése. Az ivóvízzel, 

szennyvízzel, esővízzel, felszíni vizekkel, hulladék vízzel és öntöző 

vízzel kapcsolatos fejlesztések, rekonstrukciók tervezése, 

beruházása 

Javasolt felelős(ök)  Belügyminisztérium 

Javasolt ütemezés 2022-2030 

Becsült forrásigény 60 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) felújított közművek száma, db,fm 

létrehozott közművek száma, db, fm 

Egyéb megjegyzések  Közművek bekötése minden területen ingyenes 
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Intézkedés elnevezése Hulladékgazdálkodási fejlesztések a környékkel egyetemben 

Az intézkedés célja  Város és környékének komplex hulladékgazdálkodásának kezelése 

akár több terület összevonásával. Minden területre ki kell terjednie: 

kommunális, zöld, lom, élelmiszer, szelektív 

Az intézkedés tartalma Gépjárművek cseréje, új gépjárműfejlesztések, gyűjtés, szállítás 

reformja, okos rendszerek, EU-s célok elérése 

Javasolt felelős(ök)  Belügyminisztérium, Innovációs és Technológiai Minisztérium, 

Miniszterelnökség 

Javasolt ütemezés 2022-2030 

Becsült forrásigény 30 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós forrás 

Javasolt indikátor(ok) Lerakótól való eltérítés és újra hasznosítás százalékban kifejezve 

Egyéb megjegyzések  Világos és területekre lebontott stratégia 

 

 

Intézkedés elnevezése Szociális városrehabilitáció 

Az intézkedés célja  Városi területek komplex kezelése ne csak a szegregátumok 

irányából 

Az intézkedés tartalma Komplett területek átépítése vagy felújítása 

Javasolt felelős(ök)  Belügyminisztérium, Innovációs és Technológiai Minisztérium, 

Miniszterelnökség, Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Javasolt ütemezés 2022-2028 

Becsült forrásigény 30 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós forrás 

Javasolt indikátor(ok) Bevont nagyság és emberek száma 

Egyéb megjegyzések  Területre lebontott hatásvizsgálat 
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Intézkedés elnevezése Városi terek, közparkok, utak járdák 

Az intézkedés célja  A településen lévő közutak és járdák felújítása és új építése.  

Közparkok, játszóterek megújítása és újak építése. 

Az intézkedés tartalma Komplett területek átépítése vagy felújítása 

Javasolt felelős(ök)  Belügyminisztérium, Innovációs és Technológiai Minisztérium, 

Miniszterelnökség, Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Javasolt ütemezés 2022-2030 

Becsült forrásigény 25-25 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós és hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) Elkészült nagyság, mennyi embert érint? 

Egyéb megjegyzések  Csak komplex program részeként pályázható 

 

 

Intézkedés elnevezése Közlekedési csomópontok átépítése 

Az intézkedés célja  Buszöblök, körforgalmak, kereszteződések felújítása és új építése 

Az intézkedés tartalma Komplett területek átépítése vagy felújítása 

Javasolt felelős(ök)  Belügyminisztérium, Innovációs és Technológiai Minisztérium, 

Miniszterelnökség, Közút 

Javasolt ütemezés 2022-2030 

Becsült forrásigény 25 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós és hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) Elkészült nagyság, mennyi embert érint? 

Egyéb megjegyzések  Csak komplex program részeként pályázható 
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Intézkedés elnevezése Digitális infrastruktúrafejlesztés  

Az intézkedés célja  Hálózatok fizikai megvalósítása 

Az intézkedés tartalma Legyen igénybe vehető a szélessávú internet, ami alkalmas 

szolgáltatások igénybevételére, szolgáltatások fogadására, 

indítására. Kiszolgáló létesítmények felújítása. 

Javasolt felelős(ök)  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Digitális Jólét Nonprofit 

Kft. 

Javasolt ütemezés 2022-2028 

Becsült forrásigény 20 Mrd Ft 

Forrástérkép Uniós forrás 

Javasolt indikátor(ok) Szélessávú internet eléréssel rendelkező háztartások száma, db 

Egyéb megjegyzések  DJP 2.0 Programmal együttműködve 

 

 

3.4 Szociális ügyek és egészségügy 
 

Szociális ügyek és egészségügy 

 

Helyzetelemzés 

 

A kisvárosok által nyújtott szociális alap- és szakellátások, valamint az egészségügyi 

szakellátások legfőbb jellemzője, hogy intézményeik az ellátást nem csak az adott település 

lakosainak számára, hanem sok esetben a járás valamennyi településének biztosítják. Az 

infrastrukturális feltételek biztosítása jelentős beruházást igényel a fenntartó 

önkormányzatoktól, miközben a községek lakói az alapvető szociális és egészségügyi 

szolgáltatások többségét a járásszékhely városokban veszik igénybe. Számos járásszékhely, 

illetve kisváros a megyei jogú városokkal azonos terjedelmű, kiterjedt szociális 

alapszolgáltatást, illetve egészségügyi szakellátást lát el. 
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Szociális alap és szakellátás 

 

A Szoc. tv. és a Gyvt. eltérő feladat ellátási kötelezettséget határoz meg a lakosságszámhoz 

kapcsolódva, de az alapszolgáltatások nagy részét a járásszékhely városoknak kötelező 

jelleggel kell biztosítania. A járvány megmutatta, hogy a jelenlegi bentlakásos intézmények 

épületei kevésbé képesek megfelelni az elvárásoknak, illetve a szociális alapellátások esetén 

nem állnak rendelkezésre IKT eszközök az elektronikus kapcsolattartás támogatására. A 

megelőző fejlesztési ciklusokban a korábban megyei fenntartású intézmények fejlesztésére 

koncentráltak, illetve energiahatékonysági beruházások valósulhattak meg, nem volt 

lehetőség a szolgáltatási színvonal jelentős emelésére. A szociális alap, illetve szakosított 

ellátásoknál az elmúlt évek alapvető problémája, hogy az állami finanszírozás keretében nem 

volt lehetőség jelentős mértékű infrastrukturális fejlesztés megvalósítására, azok a 

feladatfinanszírozásban nem érvényesülnek. A jelentős forrásokat igénylő tárgyi eszközök 

(személygépkocsi, 9 fő szállítására alkalmas gépjárművek, kommunikációs eszközök stb.) 

beszerzésére, illetve ingatlanok felújítására, építésére a TOP keretében volt lehetőség, 

azonban az országosan rendelkezésre álló 11 Mrd Ft forrás (7 év alatt összesen 11 Mrd Ft) 

jóval elmarad az igényektől. Szakosított ellátás esetén pedig nem volt lehetőség EU források 

igénybevételére. 

 

Bentlakásos ellátás 

 

A népesség átlagéletkorának emelkedése komoly kihívást jelent a kisvárosoknak figyelembe 

véve azt a tényt is, hogy a város környezetében lévő kistelepüléseken hatványozottabban 

jelentkezik a probléma: az egy fős, hozzátartozó nélküli, önellátásra képtelen háztartások 

létrejötte. A humánerőforrás hiánya, valamint gazdaságossági szempontból sem 

támogatható, hogy minden kistelepülésen bentlakásos ellátás működjön, de a kisvárosi szint 

a földrajzi közelsége, illetve a kistelepüléssel azonos társadalmi, kulturális háttere miatt 

megfelelő helyszín lehet a nagyobb létszámú otthonok létrehozására. A bentlakásos ellátás 

erősítése azonban nem történhet meg a szociális alapszolgáltatások fejlesztése és az azokkal 

történő együttműködés nélkül, hiszen az alapvető célnak minden esetben az otthon közeli 

ellátásnak kell lennie. 
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Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, tanyagondnoki 

szolgálat, étkeztetés, nappali ellátás 

 

A bentlakásos ellátást megelőző valamennyi ellátási forma komplex fejlesztése szükséges, 

annak érdekében, hogy a szolgáltatást igénybe vevő a lehető leghosszabb ideig saját 

otthonában tudja igénybe venni az állam, vagy az önkormányzat által nyújtott segítséget:  

 Nappali ellátások: a szolgáltatást igénybe vevők között számos esetben figyelhető meg, hogy 

mozgásuk akadályoztatása vagy belátási képességük hiánya miatt nem tudnak eljutni az 

adott intézménybe és ezért inkább egy fokozottabb ellátást igénylő szolgáltatást (pl.: 

házisegítségnyújtás) igényelnek. A szolgáltatás technikai feltételeinek javításával, a falu és 

tanyagondnoki ellátáshoz hasonló szállítási szolgáltatás fejlesztésével jelentősen 

csökkenthető lenne a házisegítségnyújtásban részt vevők száma.  

 Étkeztetésnél a feladatfinanszírozás rendszerének változatlansága esetén nincs lehetőség a 

gépjárművek cseréjére, a szállító eszközök beszerzéséhez szükséges beruházási források 

biztosítására. Figyelembe véve, hogy az ellátás iránti igény egyre inkább növekszik, a 

beruházásokra elkülönült források biztosítása szükséges. 

 Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a két ellátási forma állami 

finanszírozása két eltérő rendszerben történik. A jelzőrendszeres ellátást fenntartó 

önkormányzatok, civil szervezetek döntően bérlik a szolgálat működéséhez szükséges IKT és 

kommunikációs eszközöket, a működtetést kiszolgáltatva ezáltal a piaci szereplőknek. Az IKT 

infrastruktúra fejlesztésével, a nyomon követés digitalizációjával és az elektronikus 

kapcsolattartás támogatásával mindkét szolgáltatás működtetése gazdaságosabbá tehető. 

Mindegyik ellátási formára jellemző, hogy jelentős a szakemberhiány, amelyet képzésekkel 

szükséges lenne enyhíteni.  

 

Család és gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ, bölcsőde 

 

A Kormány által bevezetett családtámogatási intézkedéseknek köszönhetően ismét emelkedni 

látszik a születésszám, melynek következtében azokon a településeken nő meg a bölcsődei 

ellátás iránti igény, ahol jelentős számban áll rendelkezésre munkahely. Az elmúlt években a 

bölcsődei férőhely fejlesztési programok a kistelepülésekre koncentráltak, a kisvárosok 

számára is elérhető volt ugyan a TOP fejlesztési forrás, de lényegesen kisebb mértékben 

tudták ezt kihasználni. 
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Egészségügyi alapellátás, szakellátás 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény nem tesz különbséget lakosságszám alapján az 

egyes települések között, azonban a finanszírozást biztosító kormányrendeletek már 

lakosságszámhoz kapcsolják az alapellátás finanszírozását, amely azt eredményezi, hogy a 

legtöbb kisváros a környező települések számára is biztosítja a fogorvosi alapellátást, 

háziorvosi ellátást. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás esetén pedig jellemzően már 

járási szinten szerveződik a szolgáltatás. Az optimális körzetek kialakítását, szervezését 

azonban nehezíti az azokat ellátó orvosok praxis joga, ami 5-10 év viszonylatában egyes 

körzetek működésének ellehetetlenüléséhez vezet, ezzel a problémával a jogalkotóknak az 

orvosok átlagéletkorát figyelembe véve mindenképpen foglalkozniuk kell. Az egészségügyi 

ellátások fejlesztésére a megyei jogú városok számára az EU támogatások mellett a Modern 

Városok Program keretében összesen 44 Mrd Ft értékben történnek egészségügyi 

intézményfejlesztési, kapacitásbővítési beruházások, melyből 40 milliárd forintot biztosít a 

Program a saját forráskeretéből. Az 5 ezer fő alatti állandó lakosságszámú kistelepülések 

hátrányainak enyhítését célzó Magyar Falu Program keretében pedig 2019-ben 9,5 Mrd Ft 

értékben nyertek támogatást a községek, kistelepülések, 2020-ban a program további 7 Mrd 

Ft-os meghirdetett kerettel folytatódik. A fejlesztési lehetőségekből eddig azok a kisvárosok 

maradtak ki, akik a jellemzően nagyobb, ezáltal hatékonyabban fenntartható körzeteket 

működtetnek.  

Az ügyeleti ellátás megszervezését a fejlesztési források hiánya mellett pedig a nominál 

értéken változatlan összegű, reálértéken jelentős csökkenést mutató NEAK finanszírozás 

jellemzi. A COVID-19 járvány kezelésére hozott központi intézkedések bebizonyították, hogy a 

szakrendelőknek helyet adó, a több háziorvosi körzetet működtető települések kapnak 

nagyobb szerepet a járvány elleni védekezésben, hiszen ezeken a településeken van lehetőség 

kialakítani az elkülönült betegutakat, illetve ideiglenesen pótolni a kieső házi és fogorvosokat.  

 

Egészségügyi alapellátás 

 

Az egészségügyi alapellátási körzetek változatlan NEAK finanszírozása mellett nincs lehetőség 

a körzetek működéséhez szükséges nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére. A beruházási 

forrás biztosításával, a betegségek korai felismerését támogató eszközbeszerzéssel a fekvő 

beteg ellátás költségei csökkenthetők. A források odaítélésénél lehetőséget kell biztosítani a 

körzetek újra szabályozására, a fejlesztési forrást pedig a körzet méretéhez szükséges 

igazítani. 
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Járóbeteg ellátás, orvosi ügyelet 

 

A járások átlag népessége alacsony, valamennyi járásszékhelyen elérhetővé tenni valamennyi 

szakellátást túl nagy infrastrukturális és humán beruházást igényel, ezért meg kell határozni 

azokat a járóbeteg ellátásokat, amelyek a lakossághoz közel és azokat, amelyek több járásra 

kiterjedően láthatók el. A betegségek korai felismerése érdekében elengedhetetlen a 

diagnosztikai eszközpark fejlesztése. A járóbeteg ellátásoknál nem támogathatók olyan túlzott 

központosított ellátások, amelyek a megyei kórházak láncolatával a fekvő beteg 

intézményeknél létrejött. Az ügyeleti rendszer sürgősségi betegellátó ponthoz, vagy 

mentőszolgálathoz történő integrálása a finanszírozást is javítja, és a felszabaduló források 

lévén koncentrált fejlesztést tesz lehetővé. Az integráció megoldást kínál a súlyos 

humánerőforrás problémára is. 

 

Célok meghatározása 

 

A járásszékhely és kisvárosok esetében különösen fontos alapfunkció az egészségügyi és 

szociális alapellátás, illetve a járóbeteg szakellátások biztosítása, valamint az idősek 

bentlakásos gondozása, amely feladatokat jellemzően térségi szinten, több településre 

kiterjedően látnak el. Ennek megfelelően két célt fogalmaz meg a beruházási program: 

 valós igényekre szabott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások komplex 

fejlesztése; 

 lakosság egészségügyi állapotának javítása az egészségügyi szolgáltatások, infrastruktúra 

fejlesztésével, illetve hatékonyságuk növelésével. 

 

A célok eléréséhez 6 beavatkozási terület került meghatározásra, amelyek 

közül 4 infrastrukturális, 2 humánerőforrás fejlesztést tartalmaz: 

 

Intézkedés elnevezése Szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmények 

infrastrukturális fejlesztése 

Az intézkedés célja A lakosság rendelkezésére álló férőhelyszámok bővítése annak 

érdekében, hogy az ellátásra szorulók saját lakókörnyezetükhöz 

legközelebb tudják igénybe venni az ellátást. 

Az intézkedés tartalma A szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmények (idősek 

otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 
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fogyatékos személyek otthona) infrastrukturális fejlesztése, melyek a 

következő tevékenységeket tartalmazzák: 

 férőhelybővítés építéssel 

 új szolgáltatás, intézmény létrehozása építéssel 

 meglévő intézmények fejlesztése átalakítással, felújítással 

 eszközbeszerzés 

 járműbeszerzés 

Javasolt felelős(ök) Miniszterelnökség (engedélyező hatóság felügyeleti szerve), Emberi 

Erőforrások Minisztériuma 

Javasolt ütemezés 2022 – 2028 

Becsült forrásigény 25 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós és hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) Létrehozott/ felújított férőhely 

Egyéb megjegyzések Támogatás feltétele, hogy a létrejövő szolgáltatás működtetését a 

hozzá kapcsolódó szociális alapellátást is nyújtó integrált állami 

fenntartású intézmény, vagy az ellátási területen működő a hozzá 

kapcsolódó szociális alapellátást is nyújtó állami fenntartású 

intézménnyel együttműködési megállapodást kötő állami fenntartású 

intézmény/nem állami fenntartású intézmény végezze. 

 

Intézkedés elnevezése Szociális alapellátást nyújtó intézmények infrastrukturális 

fejlesztése 

Az intézkedés célja Szociális alapellátások (család és gyermekjóléti szolgálat, 

gyermekjóléti központ, idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, 

szenvedélybetegek nappali ellátása; támogató szolgálat; 

tanyagondnoki szolgálat; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, étkeztetés) elérhetőségének javítása a szolgáltatások 

technikai fejlesztésével, a gazdaságos és hatékony fenntartás 

megteremtésével.  

Az intézkedés tartalma Szociális alapellátások (család és gyermekjóléti szolgálat, 

gyermekjóléti központ, idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, 

szenvedélybetegek nappali ellátása; támogató szolgálat; 

tanyagondnoki szolgálat; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, étkeztetés) infrastrukturális fejlesztése, melyek a 

következő tevékenységeket tartalmazzák: 

 IKT infrastruktúra fejlesztés, beszerzés 

 meglévő intézmények fejlesztése átalakítással, felújítással, 

bővítéssel 

 eszközbeszerzés 

 járműbeszerzés 
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Javasolt felelős(ök) Miniszterelnökség (engedélyező hatóság felügyeleti szerve), Emberi 

Erőforrások Minisztériuma 

Javasolt ütemezés 2022 – 2028 

Becsült forrásigény 7 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós és hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) Fejlesztett férőhelyek száma 

Egyéb megjegyzések IKT infrastruktúra fejlesztés esetén a fejlesztésnek támogatnia kell a 

szolgáltatások ellátásának nyomon követését, az elektronikus 

kapcsolattartást az ellátottakkal, illetve jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás esetén a külső vállalkozásoktól független saját 

tulajdonú jelzőrendszer megvalósítását. 

 

Intézkedés elnevezése Bölcsődei férőhelyfejlesztés 

Az intézkedés célja A szülők munkavállalásának támogatása, valamint a hátrányos 

helyzetű gyermekek integrálásának elősegítése. 

Az intézkedés tartalma Bölcsődei férőhelyek infrastrukturális fejlesztése, melyek a következő 

tevékenységeket tartalmazzák: 

 férőhelybővítés építéssel 

 új szolgáltatás, intézmény létrehozása építéssel 

 meglévő intézmények fejlesztése átalakítással, felújítással 

 eszközbeszerzés 

 játszóudvar fejlesztés 

 konyhatechnológia fejlesztés 

Javasolt felelős(ök) Miniszterelnökség (engedélyező hatóság felügyeleti szerve), Emberi 

Erőforrások Minisztériuma 

Javasolt ütemezés 2022-2030 

Becsült forrásigény 5 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós forrás 

Javasolt indikátor(ok) Fejlesztett férőhelyek száma 

Egyéb megjegyzések A fejlesztés bölcsődei ellátásra vonatkozik. (nem mini bölcsőde, nem 

családi bölcsőde) 

 

Intézkedés elnevezése Egészségügyi alapellátás és egyben járóbeteg ellátás 

infrastrukturális fejlesztése, minden kiegészítő tevékenységgel 

Az intézkedés célja Az egészségügyi problémák korai felismerésével, kezelésével a 

lakosság egészségügyi állapotának javítása. 

Az intézkedés tartalma Egészségügyi alapellátás (háziorvosi ellátás, fogászati alapellátás, 

védőnői ellátás) Járó beteg szakrendelő ezzel egyben:  

Egy épületben komplex járóbeteg alapellátás, mentő, diagnosztika, 

EFI stb. 

 új építés/épület felújítás 

 diagnosztikai eszközök beszerzése 
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 eszközbeszerzés 

Javasolt felelős(ök) Miniszterelnökség (engedélyező hatóság felügyeleti szerve), Emberi 

Erőforrások Minisztériuma 

Javasolt ütemezés 2022-2028 

Becsült forrásigény 25 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós és hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) Körzet lakosságszáma 

Egyéb megjegyzések Létesített/beszerzett vagyon önkormányzati vagy állami vagyonban 

kell maradnia. 

 

Intézkedés elnevezése Humánerőforrás fejlesztés 

Az intézkedés célja A szociális és egészségügyi alapellátás területén dolgozók, vagy 

elhelyezkedni kívánók képzése a minél magasabb szintű ellátás 

érdekében. 

Az intézkedés tartalma Humánerőforrás fejlesztése, a következő tevékenységek 

támogatásával: 

 munkába álláshoz szükséges szakképzés és felsőfokú 

szakképzés támogatása 

 munkavégzés melletti kompetenciafejlesztő képzések 

(szakképzés, tanfolyamok) 

 ösztöndíj rendszer bevezetése a szociális és egészségügyi 

alapellátás területén 

Javasolt felelős(ök) Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Javasolt ütemezés 2022-2026 

Becsült forrásigény 8 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) Képzésben résztvevők száma 

Egyéb megjegyzések A pályázatot a települési önkormányzat nyújthatja be a közigazgatási 

területén működő egészségügyi és szociális szolgáltatók helyett, és a 

képzések koordinálását is az önkormányzat végzi. 

 

Intézkedés elnevezése Humánerőforrás fejlesztés (egészségfejlesztési és 

egészségmegőrzési program) 

Az intézkedés célja A krónikus betegségek (elsősorban az érrendszerbeli és daganatos 

betegségek) korai felismerése és kezelése.  

A lakosság egészségmegőrzése az egészséges táplálkozás valamint az 

örömteli mindennapos testmozgás segítségével.  

Az egészséges táplálkozás és a mindennapos testmozgás 

népszerűsítése. 

Az intézkedés tartalma Járóbeteg intézmények, háziorvosok eszközfejlesztése a rendszeres 

szűrővizsgálatok ellátása érdekében. 
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A településeken egy-egy sportreferens munkakör létrehozása a 

sporttevékenységek összehangolására, sportrendezvények 

szervezésére. 

Az egészséges táplálkozás népszerűsítése érdekében szakember 

alkalmazása, iskolai programok szervezése az egészséges táplálkozás 

érdekében. 

Javasolt felelős(ök) Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Javasolt ütemezés 2022-2030 

Becsült forrásigény 5 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós és hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) Diagnosztikai eszközök száma, Vállalt szűrések száma 

Egyéb megjegyzések Budakörnyéki Egészségprogram – mint pilotprogramra a 

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretein belül az Országos 

Korányi Pulmonológiai Intézet és a Budakeszi Egészségügyi Központ 

együttműködésében kerül sor. 

 

3.5 Oktatás, sport 
 

Oktatás, sport 

 
5 000–20 000 fő közötti magyarországi városok listája (ábécérendben, lakosságszám 2019. 
januári 1. KSH adatok alapján) 

 

Település 
Lakosság-
szám 

Megye 

Abony 14 941 Pest 

Ács 7 169 
Komárom-
Esztergom 

Albertirsa 13 087 Pest 

Alsózsolca 5 822 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Aszód 6 176 Pest 

Bácsalmás 6 665 
Bács-
Kiskun 

Balassagyarmat 15 025 Nógrád 

Balatonalmádi 9 823 Veszprém 

Balatonboglár 5 883 Somogy 

Balatonfüred 13 637 Veszprém 

Balkány 6 238 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

Balmazújváros 17 618 
Hajdú-
Bihar 

Barcs 10 939 Somogy 

Bátaszék 6 501 Tolna 

Bátonyterenye 12 349 Nógrád 

Battonya 5 955 Békés 

Békés 19 444 Békés 

Berettyóújfalu 14 895 
Hajdú-
Bihar 

Berhida 5 917 Veszprém 

Biatorbágy 13 692 Pest 

Bicske 12 503 Fejér 

Bonyhád 13 060 Tolna 

Budakalász 11 411 Pest 

Budakeszi 15 022 Pest 

Celldömölk 10 552 Vas  

Csákvár 5 245 Fejér 
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Csenger 5 235 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

Csongrád 16 635 
Csongrád-
Csanád 

Csorna 10 042 
Győr-
Moson-
Sopron 

Dabas 17 154 Pest 

Derecske 8 715 
Hajdú-
Bihar 

Dévaványa 7 537 Békés 

Diósd 10 603 Pest 

Dombóvár 18 555 Tolna 

Dorog 12 055 
Komárom-
Esztergom 

Dunaföldvár 8 510 Tolna 

Dunavarsány 8 278 Pest 

Edelény 9 864 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Encs 6 436 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Enying 6 775 Fejér 

Ercsi 8 420 Fejér 

Fegyvernek 6 693 
Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Fehérgyarmat 8 082 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

Felsőzsolca 6 775 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Fonyód 5 183 Somogy 

Füzesabony 7 729 Heves 

Füzesgyarmat 5 650 Békés 

Gárdony 11 662 Fejér 

Gyomaendrőd 13 514 Békés 

Gyömrő 18 782 Pest 

Hajdúdorog 8 900 
Hajdú-
Bihar 

Hajdúhadház 13 394 
Hajdú-
Bihar 

Hajdúnánás 17 059 
Hajdú-
Bihar 

Hajdúsámson 14 315 
Hajdú-
Bihar 

Halásztelek 11 183 Pest 

Heves 10 557 Heves 

Ibrány 6 933 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

Isaszeg 11 589 Pest 

Izsák 5 948 
Bács-
Kiskun 

Jánoshalma 8 650 
Bács-
Kiskun 

Jánossomorja 6 119 
Győr-
Moson-
Sopron 

Jászapáti 8 680 
Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Jászárokszállás 7 719 
Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Jászfényszaru 5 818 
Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Jászkisér 5 382 
Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Kaba 5 894 
Hajdú-
Bihar 

Kalocsa 16 106 
Bács-
Kiskun 

Kapuvár 10 098 
Győr-
Moson-
Sopron 

Kecel 8 616 
Bács-
Kiskun 

Kemecse 5 073 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

Kerekegyháza 6 730 
Bács-
Kiskun 

Kerepes 10 633 Pest 

Keszthely 19 334 Zala 

Kisbér 5 553 
Komárom-
Esztergom 

Kiskőrös 14 202 
Bács-
Kiskun 

Kiskunmajsa 11 562 
Bács-
Kiskun 

Kistarcsa 13 157 Pest 

Kistelek 7 274 
Csongrád-
Csanád 
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Kisújszállás 11 063 
Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Kisvárda 17 093 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

Komádi 5 562 
Hajdú-
Bihar 

Komárom 19 248 
Komárom-
Esztergom 

Kozármisleny 6 434 Baranya 

Körmend 11 095 Vas 

Kőszeg 11 490 Vas 

Kunhegyes 7 819 
Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Kunszentmárton 8 105 
Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Kunszentmiklós 8 387 
Bács-
Kiskun 

Lábatlan 5 061 
Komárom-
Esztergom 

Lajosmizse 12 045 
Bács-
Kiskun 

Lenti 7 935 Zala 

Létavértes 7 478 
Hajdú-
Bihar 

Lőrinci 5 593 Heves 

Maglód 12 727 Pest 

Marcali 11 465 Somogy 

Martfű 6 376 
Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Martonvásár 5 743 Fejér 

Mátészalka 16 910 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

Mélykút 5 082 
Bács-
Kiskun 

Mezőberény 10 280 Békés 

Mezőcsát 5 950 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Mezőhegyes 5 090 Békés 

Mezőkovácsháza 5 847 Békés 

Mezőkövesd 16 437 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Mezőtúr 16 930 
Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Mindszent 6 755 
Csongrád-
Csanád 

Mohács 18 756 Baranya 

Monor 18 566 Pest 

Mór 14 045 Fejér 

Mórahalom 6 312 
Csongrád-
Csanád 

Nádudvar 8 767 
Hajdú-
Bihar 

Nagyatád 10 481 Somogy 

Nagyecsed 6 467 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

Nagyhalász 5 773 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

Nagykálló 9 730 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

Nagykáta 12 562 Pest 

Nagymaros 5 068 Pest 

Nyékládháza 5 112 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Nyergesújfalu 7 508 
Komárom-
Esztergom 

Nyíradony 7 890 
Hajdú-
Bihar 

Nyírbátor 12 199 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

Nyírmada 5 084 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

Nyírtelek 7 079 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

Ócsa 9 794 Pest 

Oroszlány 18 823 
Komárom-
Esztergom 

Őrbottyán 7 605 Pest 

Paks 18 666 Tolna 

Pásztó 9 047 Nógrád 

Pécel 16 564 Pest 

Pilis 12 120 Pest 

Piliscsaba 8 234 Pest 
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Pilisvörösvár 14 688 Pest 

Polgár 8 107 
Hajdú-
Bihar 

Polgárdi 6 951 Fejér 

Pomáz 18 085 Pest 

Pusztaszabolcs 6 071 Fejér 

Putnok 6 896 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Püspökladány 14 517 
Hajdú-
Bihar 

Ráckeve 10 520 Pest 

Rákóczifalva 5 449 
Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Sajószentpéter 12 334 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Sándorfalva 8 348 
Csongrád-
Csanád 

Sárbogárd 12 107 Fejér 

Sarkad 10 198 Békés 

Sárospatak 12 304 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Sárvár 14 705 Vas 

Sátoraljaújhely 14 947 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Siklós 9 730 Baranya 

Solt 6 468 
Bács-
Kiskun 

Soltvadkert 7 452 
Bács-
Kiskun 

Sülysáp 8 519 Pest 

Sümeg 6 186 Veszprém 

Szabadszállás 6 361 
Bács-
Kiskun 

Szarvas 15 887 Békés 

Százhalombatta 19 057 Pest 

Szécsény 5 721 Nógrád 

Szeghalom 8 933 Békés 

Szentgotthárd 8 516 Vas 

Szentlőrinc 6 520 Baranya 

Szerencs 9 144 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Szigethalom 18 350 Pest 

Szigetvár 10 450 Baranya 

Szikszó 5 582 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Tamási 8 115 Tolna 

Tápiószele 6 235 Pest 

Tapolca 15 706 Veszprém 

Tát 5 471 
Komárom-
Esztergom 

Téglás 6 449 
Hajdú-
Bihar 

Tiszaföldvár 10 866 
Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Tiszafüred 11 439 
Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Tiszakécske 11 453 
Bács-
Kiskun 

Tiszalök 5 379 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

Tiszaújváros 16 577 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Tiszavasvári 13 138 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

Tolna 11 607 Tolna 

Tótkomlós 5 839 Békés 

Tököl 10 499 Pest 

Törökbálint 14 297 Pest 

Tura 7 810 Pest 

Túrkeve 8 791 
Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Újfehértó 12 795 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

Újkígyós 5 103 Békés 

Újszász 6 211 
Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Üllő 12 194 Pest 

Vámospércs 5 562 
Hajdú-
Bihar 

Vásárosnamény 9 055 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

Velence 6 446 Fejér 

Veresegyház 19 317 Pest 
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Vésztő 6 983 Békés 

Zalaszentgrót 6 442 Zala 

Zirc 6 760 Veszprém 

Zsámbék 5 724 Pest 

Lakos összesen: 1 928 549  

 
5 000–20 000 fő közötti magyarországi nagyközségek listája  
(ábécérendben, településtípus, lakosságszám 2019. januári 1. KSH adatok alapján) 

Település Lakos Megye 

Algyő 5 473 
Csongrád-
Csanád 

Alsónémedi 5 337 Pest 

Bugyi 5 363 Pest 

Csömör 9 768 Pest 

Domaszék 5 114 
Csongrád-
Csanád 

Dömsöd 6 005 Pest 

Egyek 5 335 Hajdú-Bihar 

Hosszúpályi 5 947 Hajdú-Bihar 

Jászladány 5 653 
Jász-Nagykun-
Szolnok 

Kartal 5 977 Pest 

Kiskunlacháza 9 070 Pest 

Kunmadaras 5 549 Jász 

Mogyoród 7 021 Pest 

Nagykovácsi 8 407 Pest 

Solymár 11 277 Pest 

Szada 5 413 Pest 

Taksony 6 417 Pest 

Tápiószecső 6 255 Pest 

Tápiószentmárton 5 555 Pest 

Tárnok 1 0044 Pest 

Tiszaalpár 5 010 Bács-Kiskun 

Tiszalúc 5 085 
Borsod-Abaúj-
Zemplén 

Lakos összesen: 145 075  

 

5 000–20 000 fő közötti magyarországi községek listája  
(ábécérendben, településtípus, lakosságszám 2019. januári 1. KSH adatok alapján) 

Település Lakos Megye 

Erdőkertes 8 662 Pest 

Győrújbarát 7 203 
Győr-Moson-
Sopron 

Páty 7 925 Pest 

Szada 5 413 Pest 

Szentmártonkáta 5 027 Pest 

Tahitótfalu 6 009 Pest 

Üröm 7 845 Pest 

Lakos összesen: 48 084  
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Oktatás tématerület 

 

I. Általános felvetések 

 

1. Javaslat: az (a) alap-és középfokú oktatás mellett a tématerülethez tartozzanak a (b) 

nevelési intézmények is, mint az óvodák. Ne legyen része ugyanakkor a (c) felsőoktatás, mivel 

az ide tartozó intézménybe járók, és az itt dolgozók is nagyrészt nem helyiek; az intézmények 

hatóköre nagyobb regionális vagy országos beágyazottságú, továbbá az intézmények 

fenntartója-működtetője az állam, vagy egyház, vagy alapítvány. Speciális esetekben esetleg 

megfontolandó lehet a felsőoktatási intézmények megjelenése a pályázatoknál, különösen a 

helyi-települési-kistérségi vonatkozású szerepvállalásuk esetén (pl. oktatási-ismeretterjesztő, 

illetve innovatív programokban). 

2. Javaslat: Megvizsgálandó annak lehetősége, hogy részét képezze a programnak a 

felnőttképzés, illetve azon belül mely területek élvezzenek prioritást. 

3. A pályázati programban érintett intézmények a javaslat szerint: (a) óvodák, (b) általános 

iskolák, (c) középiskolák-gimnáziumok-szakiskolák-technikumok, (d) alapfokú zenei és 

művészeti iskolák (e) felnőttképzést folytató intézmények (cégek, alapítványok).  

4. Az iskolák teljes államosítása (fenntartás, működtetés) után elvben a települési 

önkormányzatokra nem hárul feladat az alap- és középfokú oktatási intézmények esetében. 

Ez azonban a hétköznapi gyakorlat és más megfontolások okán sincs teljesen így: 

(a) A közétkeztetés, gyermekétkeztetés (egyelőre) önkormányzati feladat.  

(b) A települési önkormányzatok számos területen – anyagi lehetőségeiktől és 

elköteleződésüktől is függően – szerepet vállaltak, vállalnak a község, város iskolai életében, 

annak támogatásában az után is, hogy elvették tőlük legfontosabb intézményeiket, az 

iskolákat. Ezen felül is mindig lesznek olyan kapcsolódási pontok a település-helyi társadalmi 

közösségek-önkormányzat között, amelyek mentén értelmes együttműködés alakítható ki (pl. 

környezetvédelem-környezeti nevelés, sportélet, helyi identitás erősítése-lokálpatrióta 

programok, közösségi események-rendezvények stb.).  

(c) A pedagógusok településre költözését-helyben tartását több önkormányzat közvetlenül 

segíti lakhatási támogatás vagy szolgálati lakás biztosítása formájában.  

Fentiekre tekintettel is javasolt a következő alapvetés rögzítése: a megfogalmazott 

javaslatcsomagot úgy kell összeállítani, hogy az a lehetséges jövőkép is szem előtt legyen a 

program kidolgozásában részt vevő települési képviselők számára, hogy idővel racionális 

döntés születik a fenntartás-működtetés törvényi szabályozásában, vagyis az iskolák 

visszakerülhetnek az azok fenntartását-működtetését vállaló, intézményi ingatlantulajdonos 

önkormányzatokhoz. Ez részben megegyezik a TÖOSZ hivatalos álláspontjával is (különösen a 

működtetés esetében). 
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II. A kiírandó pályázatok javasolt tartalmi elemei 

 

1. Javaslat: A települési önkormányzatok pályázati támogatással alakíthassanak ki szolgálati 

lakásokat pedagógusok számára a helyi iskolák, óvodák munkaerőhiányának csökkentésére, a 

minőségi és/vagy speciális oktatási-nevelési igények kielégítésére, a pedagógusok települési 

kötődésének erősítésére. Az új lakások építése helyett meglévő ingatlanok átalakítása, 

felújítása prioritást élvezhet. 

Ugyanez a javaslat közvetlen átfedésben van a Lakhatás, közlekedés tématerülettel, de a 

pedagógusok számára biztosítandó szolgálati lakások kérdése kiemelt települési stratégiai 

szempont, ezért szükséges ennek külön kezelése általában a lakhatási kérdésektől. 

2. Javaslat: Támogassa a program a településen belüli, egyes településrészek közötti olyan 

közösségi közlekedést (döntően buszközlekedés), amely az iskolába és óvodába járást segíti a 

nagyobb távolságok esetében. (Ez az utóbbi időben épült vagy építendő új iskolák, óvodák 

kapcsán hangsúlyosan felmerülhet.) A javasolt támogatási terület konkrét tartalma még 

kidolgozásra vár (új megállók létesítése, meglévő járat útvonalának meghosszabbításhoz 

működési támogatás, kisbusz vásárlása stb.). (Lásd még: 1. Lakhatás, közlekedés…, 3. 

Infrastruktúra és településkép tématerületek.) 

3. Javaslat: A kerékpárutak, kerékpársávok, és általában a kerékpáros közlekedés 

infrastrukturális támogatása az általános infrastrukturális szempontok mellett (Lásd még: 1. 

Lakhatás, közlekedés…, 3. Infrastruktúra és településkép tématerületek.) az oktatás-nevelés 

témakörében önállóan is értelmezhető. Az autós közlekedés (szülői szállítás) helyett a 

gyermekek biztonságos közlekedését, illetve egészséges életmódra nevelését segítheti (a 

környezetvédelmi szempontok érvényesülése mellett). A kapcsolódás továbbá egyértelmű a 

Sport tématerületével is.  

4. Javaslat: Legyen olyan pályázati kiírás a programban, amely támogatja a helyi iskolások, 

óvodások környezettudatos nevelését, egészséges táplálkozását, továbbá az ehhez 

kapcsolódó konkrét, már közismert oktatási-nevelési formákat, mint pl. az erdei iskola. 

5. Javaslat: Az iskola, óvodai neveléshez kapcsolódóan a helyi közösségi tudás integrálását 

segítő programok támogatása különlegesen értékes programeleme lehet a pályázati 

kiírásoknak, ezért mindezt javasolt beemelni a Magyar Kisváros Programba. 

6. Javaslat: Támogatásra javasolt kisebb beruházás gyermek KRESZ-pályák kialakítása. Itt 

előnyt élvezhet az elbírálásnál a már meglévő közösségi terekhez (játszótér, park, sportpálya) 

való kapcsolódás. 

7. Javaslat: A pályázatok adjanak lehetőséget az oktatási-nevelési intézmények 

eszközállományának javítására, fejlesztésére, bővítésére. Mindenképp szükséges ugyanakkor 

a rendkívül széles spektrumú, fejlesztendő eszközállomány lehatárolására funkció vagy egyéb 

szempontok (akár fenntarthatóság) szerint. Ennek kidolgozását még el kell végezni. 
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8. Javaslat: A pályázatok adjanak lehetőséget az oktatási-nevelési intézmények ingatlanjainak, 

épületeinek, közösségi tereinek (óvodai játszóterek és tornatermek) felújítására, 

fejlesztésére, bővítésére. Ebben az esetben elsősorban a (még) önkormányzati fenntartású-

működtetésű intézményekre kell koncentrálni (óvodák). Az eszközfejlesztéshez hasonlóan itt is 

fontos feladat a támogatandó fejlesztések lehatárolása, a támogatandó funkciók 

meghatározása, különös tekintettel a komoly forrásigényekre is. 

 

 Komplex iskolák építése, felújítása körzetközpontokon előre 6 évre látott 

gyermeklétszám alapján. 

 Iskolabusz rendszer kialakítása  

 

Intézkedés elnevezése Komplex iskolák  

Az intézkedés célja  Olyan létesítmények építése és felújítása, amely hosszútávon képes 

kezelni az alapfokú oktatás kérdéskörét. 

Az intézkedés tartalma Gyermeklétszámhoz igazított oktatási terv alapján folyó építkezés 

Javasolt felelős(ök)  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

Javasolt ütemezés 2022-2028 

Becsült forrásigény 20 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós forrás 

Javasolt indikátor(ok) Oktatott gyermeklétszám 

 

Intézkedés elnevezése Iskolabusz rendszer kialakítása 

Az intézkedés célja  Gyermekek lehető legbiztonságosabb utaztatása  

Az intézkedés tartalma Bejárás megoldása, valamint az elkallódás veszélyének 

megszüntetése 

Javasolt felelős(ök)  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

Javasolt ütemezés 2022-2028 

Becsült forrásigény 10 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós forrás 

Javasolt indikátor(ok) Gyermeklétszám 
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Sport tématerület 

 

A kiírandó pályázatok javasolt tartalmi elemei 

 

1. Javaslat: Olyan sokfunkciós, minél szélesebb társadalmi csoportot megcélzó közösségi 

sportparkok létrehozását célszerű támogatni, amelyek egyrészt viszonylag alacsony fenntartási 

igényűek, másrészt hozzájárulnak a különböző generációk és a különböző testedzés igényű 

csoportok sportolási, testedzési tevékenységéhez, és egyúttal közösségépítő funkciót is 

ellátnak. Itt fontos szempont lehet a fejlesztések helyszínének meghatározásánál a településen 

belüli elhelyezkedés (településközponthoz vagy iskolához, óvodához, közösségi intézményhez 

közeli ingatlan).  

2. Javaslat: A pályázati kiírások támogassák olyan modern, egészségkímélő sportpályák 

létrehozását, vagy meglévők felújítását és fejlesztését, amelyek akár versenyszerű, akár 

szabadidős jelleggel minőségi sportolási lehetőséget kínálnak a helyi közösségek számára 

(műfüves pálya, műanyag borítású vagy rekortán jellegű pálya, kézilabda pálya vagy esetleg 

nagyobb méretű futballpálya, illetve futó-kocogó pálya).  

3. Javasolt meglévő sportlétesítmények, közösségi sportparkok felújításának, fejlesztésének 

pályázati támogatása. 

4. Javaslat: Indokolt a meglévő sportlétesítmények, sport- és szabadidő parkok olyan jellegű 

infrastrukturális fejlesztésének támogatása, amely alapvető kisegítő és szociális létesítmények 

(WC, mosdó, öltöző, világítás, térfigyelő kamera stb.) kialakítását vagy fejlesztését irányozza 

elő. 

5. Javaslat: Támogatásra javasolt minden olyan sporteszköz beszerzés, amely a már működő 

sporttevékenység, illetve sportlétesítmény fejlesztését, szolgáltatási kínálatának bővülését 

segíti elő. Ezen belül külön elbírálási szempont lehet az igénybevevői kör nagysága, a minél 

szélesebb társadalmi elérés. 

6. Javasolt olyan közösségi és sport célú, akár új, hagyományteremtő jellegű sportprogramok, 

rendezvények támogatása, amely valódi társadalmi igényekre alapozva hozzájárulnak a sport, 

a testedzés és az egészséges életmód népszerűsítéséhez (itt a folyamatosság és a 

fenntarthatóság, illetve a helyi hagyományok és társadalmi megalapozottság fontos bírálati 

szempont kell, hogy legyen). 

 

 Sportcsarnokok építése, felújítása 

 Sportpályák építése, rekortán futópályával 

 Közösségi sportparkok továbbfejlesztése 
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Intézkedés elnevezése Sportcsarnok építése, felújítása 

Az intézkedés célja  Járásközpontokban ahol nincs ilyen létesítmény annak építése 

Az intézkedés tartalma Építés ahol nincs, csak felújítás, ahol van 

Javasolt felelős(ök)  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

Javasolt ütemezés 2022-2028 

Becsült forrásigény 15 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) Valós igények bemutatása 

 

Intézkedés elnevezése Sportpályák építése rekortán futópályával 

Az intézkedés célja  Sportolás szélesebb körben való elterjesztése 

Az intézkedés tartalma Műfüves pályák építése futó pályákkal egyetemben 

Javasolt felelős(ök)  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

Javasolt ütemezés 2022-2028 

Becsült forrásigény 10 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós és hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) Gyermeklétszám 

 

Intézkedés elnevezése Közösségi sportparkok továbbfejlesztése 

Az intézkedés célja  Sokféle sportpark építése lakótelepeken 

Az intézkedés tartalma Mozgást támogatni kell minden áron. 

Javasolt felelős(ök)  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

Javasolt ütemezés 2022-2030 

Becsült forrásigény 5 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) Elérhető létszám 
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3.6 Közigazgatás, kultúra 
 

Közigazgatás, kultúra 

 

Közigazgatás 

 

A közigazgatás az utóbbi néhány évben jelentős átalakításokon esett át. Az, hogy ezek a 

változások hosszú távon jót tesznek-e majd, most nagyon megmondani nem lehet. Jelenleg 

azonban még úgy gondoljuk, hogy minden eléggé gyerekcipőben jár, a kormánytisztviselők, 

köztisztviselők az útjukat keresik, sajnos gyakran a közigazgatáson kívül.  

A mindenkor hatalmon lévő pártok alapvető érdeke azonban az lenne, hogy a közigazgatása 

megfelelő, sőt jó színvonalú legyen, a választóik elégedettek legyenek a meghozott döntések 

végrehajtásával.  

A nagyobb települések, járási székhelyek önkormányzati hivatalai általában olyan épületekben 

vannak elhelyezve, amelyek nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban vannak. Az épületek 

jó része már sok-sok évtizedes, korszerűtlen fűtésrendszerrel, szociális blokkokkal. A vegyes 

tulajdoni jellemzők miatt ezek az önkormányzatok a felújítási pályázatoktól sorra elesnek. 

Nekik is kellene biztosítani a pályázás lehetőségét.  

- Tisztviselők és vezetőik részére rendszeres felkészítés, továbbképzés, melyet jelenléti 

képzésben, számonkéréssel tudnék elképzelni. 

- Ahhoz, hogy a tisztviselők részére valamiféle ösztönző rendszert tudjunk javasolni, 

szükség lenne egy akár egy átfogó szociológiai tanulmány készítésére a tisztviselők élet-

és lakhatási körülményeiről, egészségi állapotáról – pályázaton keresztül.  

- tisztviselők fásultságának megelőzésére, rekreációjára, üdültetésére, csapatépítési 

kezdeményezésekre lehetne pályázatokat kiírni.  

- jobb munkakörülmények biztosítása érdekében hivatali épületek felújítására, 

fűtéskorszerűsítésre, szigetelésre lenne jó pályázatokat kiírni. 

 

 Polgármesteri hivatalok felújítása, esetleg új építés 
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Intézkedés elnevezése Polgármesteri hivatalok felújítása, új építés 

Az intézkedés célja  Kormányhivatalok létrejöttével nem alakult még a teljes elválasztás 

államigazgatáson belül 

Az intézkedés tartalma Meglévő hivatalok belső felújítása, eszközbeszerzéssel együtt.  

Javasolt felelős(ök)  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, Miniszterelnökség 

Javasolt ütemezés 2022 – 2030 

Becsült forrásigény 5 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Hazai forrás 

Javasolt indikátor(ok) Elérhető létszám 

 

Kultúra 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény (Kult.tv.) 76. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat 

kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 13. § (1) 

bekezdése is kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 

„7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 

előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása” 

Ezzel szemben azonban amit tapasztalunk, a szinte teljes alulfinanszírozottság. Ha a Kult.tv. és 

az Mötv. alapján viszonylag normális szinten szeretnénk a feladatot ellátni – művelődési ház, 

ahol rendezvényeket tartanak, különböző szakköröket, vagy teret biztosítani civil szervezetek 

részére, könyvtárat működtetni stb. – saját bevételei terhére kell ezt megtenni.  

Egy 6 és félezer fős járási székhely település nagyjából 8 millió forintot kap a kulturális 

feladatok ellátására. Ez kb. két fő szakképzett dolgozó bérére, járulékaira elegendő, bármi 

mást, többet szeretnénk, ki kell egészíteni a saját bevételeink terhére, melyre nem minden 

önkormányzatnak van lehetősége. Ennek orvoslására lenne nagy szükség.  

- olyan pályázatok kiírása, melyek által hosszabb-rövidebb ideig kulturális szakemberek 

foglalkoztathatók 

- művelődési, kulturális intézmények épületei felújításának pályázati támogatása 
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- nagyobb tömegeket megmozgató kulturális és gasztro fesztiválokra pályázati 

támogatások,  

- határon túli kulturális és hagyományőrző kapcsolatok ápolásának pályázati 

támogatása. 

 

 Közösségi központok építése, amiben minden egy helyen található 

 

Intézkedés elnevezése Közösségi központok építése, bővítése, felújítása 

Az intézkedés célja  Kultúra nagy részben csak járásközpontokban marad. Ehhez kell 

hozzá igazítani az infrastruktúra ellátottságát. 

Az intézkedés tartalma Építés, bővítés, felújítás. Egy épületben minden. 

Javasolt felelős(ök)  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, Miniszterelnökség 

Javasolt ütemezés 2022 – 2030 

Becsült forrásigény 10 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós forrás 

Javasolt indikátor(ok) Elérhető létszám 

 

3.7 Helyi adottságok, okos város – okos közlekedés 

 

Helyi adottságok, okos város – okos közlekedés 

 

Definíció 

Az okos települések olyan (vidéki) közösségek, amelyek intelligens megoldásokat fejlesztenek 

ki a helyi környezetben felmerülő kihívások kezelésére. Ezek a meglévő helyi erősségekre és 

lehetőségekre épülnek a területük fenntartható fejlesztésének folyamatában. A részvételen 

alapuló megközelítésre támaszkodik a gazdasági, társadalmi és környezeti feltételek javítására 

irányuló stratégiáik kidolgozásában és végrehajtásában, különösen az innováció 
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előmozdításával és a digitális technológiák által kínált megoldások használatával. Az intelligens 

települési stratégiák megvalósítása a meglévő kezdeményezésekre építhet. 

 

Helyzetértékelés 

 

Hazánk vonatkozásában egyrészt elmondható, hogy a nagyobb funkcionális központok, 

melyek képesek kellően sokrétű, változatos munkahelyek létesítésére és az azokhoz szükséges 

összetett infrastruktúrák gazdaságos fenntartására munkaerő- és bizonyos esetekben 

népesség elszívó hatást gyakorolnak a kisebb településekre, így a hazai kisvárosokra, városias 

községekre is.  

Ezeknek a településeknek tehát olyan innovatív fejlesztéseket is meg kell valósítaniuk a 

városiasodás terén, amelyek a helyi szereplőknek, lakosoknak is inspirálóak, továbbá az 

odavándorlást vagy az ott élők életminőségének emelését is elősegíthetik.  

Csökkenő súlyú, útkereső-, esetleg például alvóvárosokban sürgető feladat az említett 

meglévő erőforrásokra, helyi tudásra alapozva elindítani azokat a hiánypótló, vagy éppen 

funkcióbővítő, digitális technikai, technológiai fejlődésre alapozó programokat, melyek az 

együttműködő városversenyben képessé teszik a helyi közösségeket saját településük és 

tágabb környezetük életének hatékony, fenntartható és okos menedzselésére. 

Az alvóvárosok, agglomerációs települések, vagy valamilyen helyi egyedi adottság, jelleg miatt 

gyors, hirtelen növekedést mutató községek, városok problémái is ilyen megoldásokat 

igényelnek. Esetükben kiemelt tervezési elem az új betelepülők igényeinek, szokásainak 

feltérképezése, megértése.  

 

Megoldandó települési problémák, amely kapcsolódnak a tématerülethez 

 az ingázásból adódhatnak olyan problémák, amelyek időhiányra reagáló megoldásokat 

igényelnek; 

 a lakosság elvárja, hogy az információk gyorsan és pontosan jussanak el hozzájuk; 

 szükséges tovább fejleszteni már meglévő szolgáltatásokat; 

 a megoldásokkal a lakosság számára időt kell spórolni és kényelmet biztosítani; 

 egyszerű megoldásokkal is lehet sikereket, elégedettséget elérni; 

 fiatalok helyben tartása és helyi lehetőségek kihasználása cél; 

 van, ahol még az internet is hiányzik; 

 bűnmegelőzésben is lehet szerepe a megoldásoknak; 

 veszélyhelyzetben hangsúlyos szerepe lehet az okos / innovatív / smart megoldásoknak. 
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Fejlesztési célok 

 energiafelhasználás hatékonyság növelése; 

 információk gyorsabb, pontosabb és kényelmesebb eljuttatása, elérése; 

 bevételtermelés és költségracionalizálás segítése; 

 szemléletformálás, oktatás – érintettek bevonása is, részvételi tanulás. 

 

Alapvetések 

 a fejlesztési javaslatok olyan területekre kell vonatkozzanak, amire az önkormányzatoknak 

valódi, tényleges ráhatása van; 

 fejlesztési alapelvek: alapelv a fenntartható megoldások támogatása, gazdasági, társadalmi 

és humán erőforrás igények tekintetében is; 

 a potenciális támogatottak ugyanúgy lehessenek települési önkormányzatok, 

polgármesteri/közös önkormányzati hivatalok, önkormányzati fenntartású intézmények és 

cégek, önkormányzati társulások, kamarák, civil szervezetek és ezek konzorciumai is; 

 mérethatékony megoldásokra van szükség; az intézkedések abban a körben valósuljanak 

meg, ahol a döntések meghozatala és a fenntartható megvalósítás, működtetés a 

leghatékonyabban kivitelezhető; 

 a rendelkezésekre álló forrásokhoz illeszkedő skálázható forrásigényű megoldások 

segíthetik azt, hogy a terület fejlesztése mindenképpen megvalósuljon, a települések 

fejlesztésében egyértelműen felmutatható legyen az okos városok irányába való 

támogatott elmozdulás. 
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Intézkedések 

 

 

 

Intézkedés elnevezése Helyi adottságokra épülő okos város program – TERVEZÉS, 

SZEMLÉLETFORMÁLÁS, INFRASTRUKTÚRA BIZTOSÍTÁSA 

Az intézkedés célja   A városok sajátosságainak feltérképezése, helyi igények 

felmérése, a helyi adottságokhoz leginkább illeszkedő „okos” 

beavatkozások meghatározása és kidolgozása 

 Az infrastrukturális fejlesztéseket támogató és megalapozó, 

alulról jövő, széleskörű partnerség, társadalmi bevonás 

biztosítása.  

 Az intézkedés olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogasson, 

amelyek javítják a települések általános digitális szolgáltatási 

portfolióját a lakossági szolgáltatások területén, a beruházások 

során olyan technológiák, módszerek kerüljenek alkalmazásra, 

amelyek környezetkímélő módon biztosítják a település 

működését, elősegítik a fenntartható fejlődést 

 A gazdaság élénkítés és az önkormányzatok bevételeinek 

növelése érdekében meghatározott és megvalósítandó 

mezőgazdasági, iparfejlesztési, turisztikai, közlekedés és 

környezetfejlesztési, valamint az életminőség javítását szolgáló 

okos megoldásokhoz szükséges alapinfrastruktúrák, ezek 

tanulmányterveinek, hatástanulmányainak, illetve 

költségvetésének elkészíttetése, támogatása 

Az intézkedés tartalma 1.) Okos város stratégiák készítése és felülvizsgálata. Integrált 

városfejlesztési stratégiák készítése és felülvizsgálata a Lechner 

Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság által biztosított okos város 

módszertan alapján településfejlesztési koncepcióról, az 

Okos közlekedés Okos környezet Okos gazdaság
Okos 

életkörülmények, 
életminőség

Tervezés, szemléletformálás, infrastruktúra biztosítása 
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integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek 

megfelelően. 

2.) Lakosságot és az intézményeket, gazdasági és civil szereplőket 

megszólító, részvételi technikákon alapuló, interaktív programok 

lebonyolítása, melyek lehetőséget biztosítanak az okos várossal 

kapcsolatos szemléletformálásra, a helyi igények felmérésére, az 

alulról jövő kezdeményezések döntéselőkészítésbe és 

döntéshozatalba történő becsatornázására. Fontos, hogy az 

önkormányzat pontosan azonosítsa és megszólítsa az 

érintetteket és a programok lehetőséget biztosítsanak az 

információcserére a szereplők között. Erre egy javasolt forma 

lehet a meet-up alkalmak szervezése: képzéssel, tájékoztatással 

egybekötött interaktív beszélgetések szervezése, melyek nem 

ad-hoc jelleggel kerülnek megszervezésre, hanem bizonyos 

időközönként ismétlődnek lehetőséget nyújtva a rendszeres 

kapcsolattartásra, új szereplők folyamatos bevonására is. 

3.) A beruházás típusú okos város fejlesztésekhez kötelezően 

megvalósítandó, a tervezett, folyamatban lévő és befejezett 

beruházást kiegészítő soft tevékenységek megvalósítása a 

lakosság, gazdasági és civil szereplők, intézmények tájékoztatása 

és bevonása érdekében. Ezáltal biztosítható a fejlesztések 

társadalmi elfogadottsága, a kialakított okos város megoldásban 

rejlő potenciál teljes kiaknázása. 

4.) Alapinfrastruktúrák és az okos város megoldások irányításához 

szükséges központi infrastruktúra létrehozása.Az e-ügyintézés 

kiszélesítése érdekében lakossági és vállalkozói 

szemléletformálás, segítségnyújtás. 

Javasolt felelős(ök)  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, Miniszterelnökség 

Javasolt ütemezés 2022-2030 

Becsült forrásigény 10 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós forrás 

Javasolt indikátor(ok) Elérhető létszám 
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Intézkedés elnevezése Helyi adottságokra épülő okos város program – OKOS KÖZLEKEDÉS 

Az intézkedés célja   A városok közlekedési sajátosságainak feltérképezése, helyi 

igények felmérése, a helyi adottságokhoz leginkább illeszkedő 

„okos” beavatkozások meghatározása és kidolgozása 

 Az infrastrukturális fejlesztéseket támogató és megalapozó, 

alulról jövő, széleskörű partnerség, társadalmi bevonás 

biztosítása. A közlekedés-biztonsági és hatékonysági 

fejlesztéseket támogató és megalapozó, széleskörű partnerség, 

társadalmi bevonás biztosítása 

Az intézkedés tartalma Közlekedési stratégiák készítése és felülvizsgálata a Lechner 

Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság által biztosított okos város 

módszertan alapján településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek 

megfelelően. 

Lakosságot – elsősorban a fiatalokat – a gyermekintézményeket 

és civil szereplőket megszólító, online, interaktív programok 

lebonyolítása, melyek lehetőséget biztosítanak a közlekedési 

kultúra és szabályok tanítására szemléletformálásra, a 

közlekedésbiztonság fokozása érdekében. 

Fontos, hogy az önkormányzatok térségi szinten pontosan 

azonosítsák és megszólítsák az érintetteket és a programok 

lehetőséget biztosítsanak az információcserére a szereplők 

között, valamint a tudásmegosztásra. 

A beruházás típusú közlekedési okos város fejlesztések, 

amelyek a gyakorlatban hozzájárulnak a közlekedésbiztonság 

(elsősorban a gyalogos és kerékpáros közlekedés) fokozásához, a 

forgalom dinamizálásához (pl. okos parkoló stb.) és valós 

közlekedési információk nyújtásával, alternatív útvonalak 

ajánlásával és a közösségi közlekedés prioritásával hozzájárulnak 

a csúcsidei forgalmi lassulás vagy dugók megakadályozásához, 

gyors felszámolásához, valamint a közlekedési ágak közötti váltás 

lehetőségéhez. 

Példák:  

- Okos parkolás, olyan alkalmazás, amely valós idejű 

parkolóhely szintű foglaltsági információt nyújt 

felhasználóinak. 
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- A Sensibel egy résztvevői platform, amely biztosítja a 

városlakók számára, hogy megosszák a biciklizési 

tapasztalataikat. 

- Okos közösségi közlekedési rendszer, a valós idejű 

gépjárműkövetés és az ehhez kapcsolódó utastájékoztató 

rendszer, a mobileszközös utazástervező alkalmazás, a 

jegyértékesítést és a pénzügyi elszámolásokat egy 

rendszerbe szervező megoldás. 

- Fuvarmegosztási alkalmazások, telekocsi szolgáltatások. 

- Kerékpáros megosztó rendszer. 

- Okos közlekedés-szervezés, forgalomdinamizáló 

automatikusan rendszerek beépítése a városi 

forgalomszervezésbe, pl. okos közlekedési lámpa, amely 

figyeli a forgalmi helyzetet és annak megfelelően 

automatikusan kezeli azt a városi dugók, torlódások 

megakadályozása érdekében 

Javasolt felelős(ök)  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, Miniszterelnökség 

Javasolt ütemezés 2022-2030 

Becsült forrásigény 10 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós forrás 

Javasolt indikátor(ok) Elérhető létszám 

 

Intézkedés elnevezése Helyi adottságokra épülő okos város program – OKOS KÖRNYEZET 

Az intézkedés célja   Az épületek energiahasználatának racionalizálása, 

fenntarthatóvá tétele. 

 A helyi közvilágítás energiaracionalizálása, a lámpaoszlopok 

közvilágítási funkcióján túlmutató eszközökkel való felszerelése, 

fejlesztése A helyi levegőminőség javítása, légszennyezést okozó 

szennyező források feltárása. 

Az intézkedés tartalma Önkormányzati épületeket összekapcsoló okos hálózat 

kialakítása a villamos energia-, földgáz- és vízfogyasztás 

monitorozása, távvezérlése céljából. 

Okos közvilágítás kialakítása, amelynek keretében a közvilágítás 

energiaracionalizálása, valós igényekhez való igazítása történik, 

illetve olyan okos lámpatestek kihelyezése valósul meg, 

amelyben egy hálózatba kapcsolt világítótestek és az 

irányítóközpont között kétirányú adatkapcsolat és távvezérlés 

kerül kialakításra, valamint alkalmas más „okos” vagy 
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hagyományos technológiák és szolgáltatások rendszerbe 

integrálására (pl.: kamera rendszer, WIFI hotspotok, fénymérő 

szenzor, vezérelt díszvilágítás, légszennyezettség-mérő szenzor, 

stb.). 

Helyi légszennyezettség mérésére, nyomon követésére, szennyező 

források kiszűrésére alkalmas érzékelők telepítése, ezen érzékelők 

adatainak továbbítása, nyilvános felületen való publikálása. 

Javasolt felelős(ök)  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, Miniszterelnökség 

Javasolt ütemezés 2022-2030 

Becsült forrásigény 10 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós forrás 

Javasolt indikátor(ok) Elérhető létszám 

 

Intézkedés elnevezése Helyi adottságokra épülő okos város program – OKOS GAZDASÁG 

Az intézkedés célja   A városok mezőgazdasági, ipari és turisztikai sajátosságainak 

felmérése, helyi igények felmérése, a helyi adottságokhoz 

leginkább illeszkedő „okos” beavatkozások meghatározása és 

kidolgozása 

 A városok gazdasági szereplőinek munkaszervezési szokásainak 

feltérképezése 

 Az infrastrukturális fejlesztéseket támogató és megalapozó, 

alulról jövő, széleskörű partnerség, társadalmi bevonás 

biztosítása 

 A helyi vállalkozók, vállalkozói csoportok összekötése 

A mezőgazdaságban ismert új technológiák adaptációjának 

támogatása eleinte helyi rendszerekbe, majd kellő információ és 

tapasztalat birtokában nagyobb területi egységekre 

optimalizálva. 

Az intézkedés tartalma Co-working-irodák, azaz közösségi munkahelyek létesítése. Az 

intézkedés célja olyan alapvetően barnamezős beruházások 

megvalósítása, melyek keretében elsősorban a mikro-, kis- és 

középvállalkozások tagjai, a home office rendszerben dolgozó 

szabadúszók számára kerülnének kialakításra egy épületben 

bérelhető innovatív munkaállomások, tárgyalók, továbbá 

környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve alapszintű 

irodai szolgáltatások (úgy, mint nyomtatás, fénymásolás) is 

igénybe vehetők lennének itt. A tagok, bérlők között így 

együttműködések is szövődhetnek. Az épület fenntartása új 



 Kisvárosi fejlesztések (javaslatok) 1.0 verzió 51 | O l d a l  

munkahelyek létrejöttét is jelenti (például rendszergazda, 

takarító). 

Mezőgazdasági adatszolgáltató mérőpontok kialakítása. 

Műholdas rendszerekkel kommunikáló IoT rendszerek tervezése, 

melyek képesek komplex adatbázisok felhasználóbarát 

előállítására (például növénykultúra fejlődése, talajjellemzők 

(fizikai, kémiai), talaj összetétel, időjárási paraméterek). Az 

elérhető adatok alapján a felkészített gazdálkodók optimalizálni 

tudják termelésüket, azaz minimálisra szoríthatják a 

beavatkozások körét: permetezés, műtrágyázás, talajforgatás, 

mélyszántás. Ez által elkerülhető a termőföld minőségének 

további degradációja, sőt megújulása várható, továbbá jobb 

hozamok, egészségesebb termények előállítása is lehetségessé 

válik. 

Turizmus 

Turisztikai attrakciók kialakítása, fejlesztése smart 

megoldásokkal, amelyek a helyi látványosságok marketing 

értékét növelik és a legrövidebb idő alatt a legjobb minőségben 

elérhető turisztikai szolgáltatásokat biztosítják. 

Javasolt felelős(ök)  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, Miniszterelnökség 

Javasolt ütemezés 2022-2030 

Becsült forrásigény 10 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós forrás 

Javasolt indikátor(ok) Gyermeklétszám 

 

Intézkedés elnevezése Helyi adottságokra épülő okos város program – OKOS 

ÉLETKÖRÜLMÉNYEK, ÉLETMINŐSÉG 

Az intézkedés célja   A városok sajátosságainak feltérképezése, helyi igények 

felmérése, a helyi adottságokhoz leginkább illeszkedő „okos” 

beavatkozások meghatározása és kidolgozása 

 Az infrastrukturális fejlesztéseket támogató és megalapozó, 

alulról jövő, széleskörű partnerség, társadalmi bevonás 

biztosítása Hatékony, gyors tájékoztatás biztosítása, interaktív 

kommunikáció a digitális térben 

Az intézkedés tartalma 1) Közbiztonság 

a) A bűnmegelőzés és közbiztonság növelés érdekében 

meghatározott és megvalósítandó alapinfrastruktúra 

tanulmánytervének, hatástanulmányának és 

költségvetésének elkészíttetése (létesítésre vagy bővítésre).  
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b) Az előzmények alapján a településen elhelyezésre kerülő 

térfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszerek, rögzítő 

központok és a hozzájuk kapcsolódó fejlett adatelemző 

szoftverek telepítése, fejlesztése, igény esetén integrálása, 

összekapcsolása a BM rendszerébe. 

c) A közbiztonsági, rendészeti feladatellátásban dolgozó 

önkormányzati rendészeti feladatokat ellátó személyek 

felszerelése közterületi-külterületi rendészeti, közbiztonsági 

feladatellátást szolgáló integrált szoftvercsomaggal.  

2) Idősgondozás, szociális alapellátás telepítése, fejlesztése 

a) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése: internet, 

okos óra, okos telefon alapú jelzőrendszeres eszközök 

beszerzése a szolgáltatást nyújtók és a szolgáltatást 

felhasználók részére, vagy meglévő okos telefonra 

jelzőrendszeres segítségnyújtást is ellátó szoftver fejlesztése 

szolgáltatást nyújtók és a szolgáltatást felhasználók részére. 

b) olyan infokommunikációs rendszer kidolgozása, amely az 

okos órában tárolt egészségügyi adatok monitorozására 

lenne alkalmas. 

c) otthoni ápolást végzők home office munkavállalásának 

elősegítése. 

3) Digitális Tér fejlesztése 

a) Az emberek kezében lévő okos eszközök közösségi célú 

használatának ösztönzése, az élethosszig tanulás ösztönzése 

az idősebb generációk digitális képességfejlesztése. 

b) Fiatalok helyi kötődésének erősítése, a részvételre nevelés 

eszközeinek megvalósítása, az élethosszig tartó tanulás 

folyamatának kialakítása.  

c) Kulturális részvétel fokozása, ösztönzése technológiai 

fejlesztésekkel. 

d) Település frekventált területein (buszmegállók, üzletek) 

monitorok segítségével lakosság tájékoztatása az aktuális 

települési eseményekről, döntésekről. 

4) Innovatív lakó és munkakörnyezet 

a) Egészséges zöld környezet, multifunkcionális közösségi 

terek létrehozása. 

b) Vonzó városi parkok kiépítése. Gondos közösségi tervezést 

igénylő folyamat, mely során funkcióbővítési (kutyafuttató, 

agility park, játszótér, streetworkout, stb.), 

akadálymentesítési szempontokat is figyelembe kell venni. 

Fontos szempont lehet – ahol erre van lehetőség – 

vízfelületek létesítése is, reflektálva ezzel a városi 

mikroklíma alakításának mind fontosabb tudatos 

alakítására.  Az esztétikus, egészséges települési táj a 
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közérzetre és ez által a produktivitásra is pozitív hatást 

gyakorol. 

c) Önkormányzatok számára a rugalmas munkavégzéshez 

szükséges eszközök beszerzése és a használatához szükséges 

informatikai háttér megteremtése.  

d) Szintén fontos az okos eszközök, okos utcabútorok 

elterjesztése is, mint például a szoftveresen vezérelt köztéri 

világítás, vagy az okospadok.  

5) Anyaghasználatra javaslatok: 

a) A napelemes térburkolatok, melyek télen csúszós 

időszakban fűthetők a fenntartási költségeket is csökkentik, 

emiatt az ehhez hasonló okos építőanyagok használata 

preferált. 

b) Újrahasznosított műanyagok használata, a nagy fenntartási 

költségekkel bíró fa alapanyagok helyett. Gumiabroncsok 

ismételt felhasználása: út- és járdaépítések, játszóterek és 

sportpályák burkolásánál. 

Javasolt felelős(ök)  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, Miniszterelnökség 

Javasolt ütemezés 2022-2030 

Becsült forrásigény 10 Mrd Ft/év 

Forrástérkép Uniós forrás 

Javasolt indikátor(ok) Elérhető létszám 

 


