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A 2014-2020-as tervezési időszak
általános keretei
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A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak 
összehasonlítása

Téma 2007-2013 2014-2020

Uniós 
tervezési 
keretek 

Strukturális alapok és 
vidékfejlesztés elkülönül 
Tagállami szintű 
keretdokumentum (Nemzeti 
Stratégiai Referenciakeret, 
NSRK) 

Integrált tervezés: Közös Stratégiai 
Keret (4 alap egységes keretben) 
uniós szinten 
Tagállami szintű keretek 
(Partnerségi Megállapodás) 

Tematikus 
súlypontok

15 OP 10 OP, célzottabb tervezés uniós és 
hazai szinten (11 tematikus cél, EU 
2020) 

Prioritások Gazdaságfejlesztés: 24 % 
Foglalkoztatás, mint szociális 
kérdés

Gazdaságfejlesztés: 60 %  
Foglalkoztatás a gazdasági 
fejlesztés része
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A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak 
összehasonlítása

Téma 2007-2013 2014-2020

Eljárásrendek, 
támogatási 
formák

Komoly adminisztratív 
kötelezettségek, 
Pályázatok vissza nem 
térítendő támogatással 

Egyszerűbb eljárásrendek, 
központi koordinációval 
Vissza nem térítendő támogatások 
mellett nagyobb teret kapnak a 
pénzügyi eszközök (10%) 

Közép-
magyarországi 
régió 

Átmeneti régió Fejlettebb régiónak minősül, 
jelentős forráscsökkenés
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EURÓPA 2020 Stratégia: Hazai és uniós számszerű célkitűzések

EU 2020 célkitűzések (EU) és a hazai célkitűzések a Nemzeti Reform
Programban (NRP)

A 20-64 évesek legalább 75%-ának munkahellyel kell rendelkeznie (EU); 

Foglalkoztatási ráta 75%-ra emelkedik (NRP);

Az EU GDP-jének 3%-át a K+F-re kell fordítani (EU); 

A K+F szintje a GDP 1,8%- ára nő (NRP);

ÜHG gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése (EU); 

ÜHG kibocsátás legfeljebb 10%-os növelése 2005-höz képest (NRP); 

Energiahatékonyság 20%-os növelése (EU);

Energiahatékonyság 10%-os növelése (NRP);
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EURÓPA 2020 Stratégia: Hazai és uniós számszerű célkitűzések

Megújuló energia részarányának 20%-os növelése (EU);

Megújuló energiaforrások részaránya 14,6%-ra nő (NRP);

Az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni (EU);

A korai iskolaelhagyók aránya 10%-ra csökken a 18-24 évesek között (NRP);

Az ifjabb generáció 40%-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel (EU);

Felsőfokú, ill. annak megfelelő végzettségűek aránya a 30-34 éves
népességen belül 30,3%-ra nő (NRP);
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Az operatív programok indikatív forrásallokációja

Operatív Program Indikatív 
forrásallokáció 
(EU+hazai Mrd Ft) 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) (alapok: 
ERFA, ESZA)

2 733

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) (alapok: ERFA, 
ESZA) 

1 231,4

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) (alapok: 
ERFA, ESZA) 

287,7

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) (alapok: ERFA, 
ESZA) 

951,9

Környezeti és Energetikai Hatékonyság Operatív Program 
(KEHOP) (alapok: KA, ERFA) 

1 173,7

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) (alapok: KA, 
ERFA) 

1 215,5

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program 
(KÖFOP) (alapok: ESZA)

290

Összesen 7 883,2
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Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program (VEKOP)
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A VEKOP tervezésének általános keretei

Közvetlenül gazdaságfejlesztésre szánt forrás az összes uniós forrás 60%-a:

- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

- Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

Területileg decentralizált fejlesztések

- A területi szereplők meghatározhatják saját fejlesztési elképzeléseiket.  

- A kormányzat iránymutatást és folyamatos konzultációs lehetőségeket 
biztosít.

Ágazati fejlesztések megvalósítása

A VEKOP forráskerete: kb. 287 Mrd Ft (hazai társfinanszírozással és
teljesítménytartalékkal)
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A VEKOP stratégiai céljai

A VEKOP kiemelt célja:

Magyarország egyetlen fejlettebb régiója további fejlődésének, a gazdasági
versenyképesség további növekedésének, illetve a régión belüli fejlettségbeli
különbségek csökkenésének biztosítása.

Három fő stratégiai cél:

1. A regionális gazdasági teljesítmény intelligens és fenntartható növelése

2. A foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése

3. A versenyképességet és a társadalmi együttműködést szolgáló közösségi
infrastruktúra fejlesztése
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A VEKOP hatásköre, jellegzetességei

Célterület:
EU besorolás szerint „fejlettebb régió”: Budapest és Pest megye területe

Kedvezményezettek/fejlesztések jellege:
A VEKOP elsősorban az ágazatok részére, de részben az önkormányzatok fejlesztéseihez
is biztosít forrásokat:

• Pest megye üzleti infrastruktúra fejlesztései
• Város- és településfejlesztési akciók támogatása

Támogatások jellege:
• Országos hatású fejlesztések, projektek KMR arányos finanszírozása
• Ágazati operatív programokhoz illeszkedő KMR kiírások
• Integrált Területi Programok (Pest megye, Budapest, Érd megyei jogú város)

Az ITP 1.0 véglegezése a Területi Kiválasztási Rendszer (TKR) keretei között
történik meg.
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A VEKOP indikatív forrásai prioritásonként

PRIORITÁSTENGELYEK Alap
Tematikus 

cél

OP-n 
belüli 
arány 
(%)

Indikatív forráskeret 
(nemzeti 

társfinanszírozással) 
Mrd Ft

1. Vállalkozások versenyképességének javítása ERFA 3 8,24 23,7

2. A tudásgazdaság fejlesztése ERFA 1 20,4 58,7

3. Infokommunikációs fejlesztések ERFA 2 2,19 6,3

4. Turizmus és természetvédelem ERFA 6 3,65 10,6

5. Az energiahatékonyság, az intelligens 
energiahasználat és a megújuló energiák 
felhasználásának támogatása (lakóépületek, 
vállalkozások, közlekedés)

ERFA 4 11,72 33,8
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A VEKOP indikatív forrásai prioritásonként

PRIORITÁSTENGELYEK Alap
Tematikus 

cél

OP-n 
belüli 
arány 
(%)

Indikatív forráskeret 
(nemzeti 

társfinanszírozással) 
Mrd Ft

6. Települési környezet- és közszolgáltatás-
fejlesztés (családi napközi, óvoda, bölcsőde, 
település-rehabilitáció, egészségügy, kiváltás)

ERFA 8, 9 9,39 27

7. Társadalmi hozzáférést bővítő és 
humánerőforrás fejlesztést támogató 
programok

ESZA 8, 10 13,21 38

8. Foglalkoztathatóságot szolgáló programok ESZA 9, 10 13,18 37,8

9. Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések ESZA 11 18,1 58

Összesen
ERFA 
ESZA

1,2,3,4,6,8,
9,10,11

100 287,7
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A VEKOP területi tervezési jogkörbe utalt indikatív forrásai

A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az
operatív program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt forrásainak
megoszlásáról szóló 1707/2014 (XII. 3.) Korm. határozata szerint:

A VEKOP indikatıv́ forráskeretének

� 87,07%-a ágazati tervezési jogkörbe utalt,

� 12,93%-a területi felhasználású forrásként kerül felhasználásra (37,2 Mrd Ft)

- Budapest Főváros OU nkormányzata 7,61% (21,9 Mrd Ft)
- Pest Megye OU nkormányzata 5,04% (14,5 Mrd Ft)
- EV rd Megyei Jogú Város OU nkormányzata 0,28% (0,8 Mrd Ft)
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1. prioritási tengely: Vállalkozások versenyképességének javítása

• Országosan egységesen elérhető vállalkozói mentorhálózat
mentorszervezeteinek és koordinációjának kialakítása a Közép-
magyarországi régióban

• Kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő fejlesztéseinek támogatása
Pest megyében

• Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében

• Kis- és középvállalkozások külpiacra jutásának támogatása

• Vállalkozások együttműködésének támogatása

�Pénzügyi eszközök is
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2. prioritási tengely: A tudásgazdaság fejlesztése

• Vállalati K+I tevékenység támogatása

• Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása

• Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések támogatása

�Pénzügyi eszközök is

�S3 stratégia kapcsolódás
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3. prioritási tengely: Infokommunikációs fejlesztések

• Versenyképes IKT szektor fejlesztése

• Kormányzati szélessávú hálózatok fejlesztése
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4. prioritási tengely: Turizmus és természetvédelem

• Kulturális és természeti örökségi helyszínek turisztikai hasznosítása

• A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és
fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020
célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai
vizsgálatok

• A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák
helyreállítását célzó élőhely-fejlesztés

• A hazai Natura 2000 területek hálózat egységes szemléletben, a helyi
közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektek
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5. prioritási tengely: Az energiahatékonyság, az intelligens 
energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása

• Vállalkozások energiahatékonyság-, valamint megújuló energia növelését
célzó fejlesztéseinek támogatása

�Pénzügyi eszközök is

• Energiahatékonyság és megújuló energia felhasználás növelését célzó
projektek külső forrásbevonási lehetőségeinek javítása

• lakóépületek energetikai korszerűsítése,

• megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése

�Pénzügyi eszközök

�Vissza nem térítendő támogatást a KEHOP biztosít

• Fenntartható közlekedésfejlesztés

• Kerékpáros közlekedés

• Gyalogos közlekedés, közlekedésbiztonság
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6. prioritási tengely: Települési környezet és közszolgáltatás-fejlesztés

• Bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák infrastrukturális
fejlesztései

• A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja

• Országos egészségügyi intézmények fejlesztése

• Intézményi férőhely kiváltás
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7. prioritási tengely: Társadalmi hozzáférést bővítő és 
humánerőforrás fejlesztést támogató programok

• Kiemelt társadalmi felzárkózási programok

• A szociális intézményi háló tartalom- és szolgáltatásfejlesztése

• Az egészségügyi ellátórendszer tartalom- és szolgáltatásfejlesztése

• Esélyteremtő és kompetencia-fejlesztést célzó programok a
köznevelésben

• A felsőoktatás képzési és kutatási rendszerének komplex fejlesztése

• Kompetenciafejlesztés a foglalkoztathatóság javítása és egyes humán
közszolgáltatások színvonalának növelése érdekében
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8. prioritási tengely: Foglalkoztathatóságot szolgáló programok 

• Az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai végzettségűek –
foglalkoztathatóságának javítása hatékonyabb aktív eszközök
segítségével

• Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai

• Az ifjúsági garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások

• Gyakornoki program és vállalkozóvá válás támogatása a fiatalok körében

• Munkahelyi rugalmasság és munka minőségének ösztönzése és a
jogszerű foglalkoztatás ösztönzése

• Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése

• Munkavállalók munkahelyi képzésének támogatása

• A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése
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9. prioritási tengely: Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések

• A közigazgatási szervezetek hatékonyságságának fejlesztése

• A közigazgatási humán erőforrás felkészültségének fejlesztése

• Az elektronikus ügyintézés lehetőségének bővítése

• Az átláthatóság növelése

• A helyi közszolgáltatások információs bázisának fejlesztése

• A helyi közszolgáltatások helyi léptékű optimalizációja
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A közép-magyarországi vállalkozások 
lehetőségei
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1. prioritási tengely: Vállalkozások versenyképességének javítása

• Országos vállalkozói mentorhálózat kialakítása a Közép-magyarországi régióban
központi koordinációval
A vállalkozások kezdeti életszakaszában nagyon fontos (3 éves túlélési ráta)

Kiemelt célcsoport: női vállalkozások

Kedvezményezettek: kamarák, érdekképviseletek, szakmai szervezetek, gazdasági
társaságok

• Kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő fejlesztéseinek támogatása Pest
megyében (VNT és VT)

Infrastruktúra-fejlesztés (telephely), eszköz- és gépbeszerzés

Fő fókusz: feldolgozóipari vállalatok (önállóan vissza nem térítendő támogatásra is jogosult)

• Kis- és középvállalkozások külpiacra jutásának támogatása (VT)

Termék-, szolgáltatás- és szervezetfejlesztés, kereskedelmi vásárokon való részvétel

Cél: konkrét üzletkötések, export árbevétel növekedése
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1. prioritási tengely: Vállalkozások versenyképességének javítása

• Vállalkozások együttműködésének, hálózatosodásának támogatása (VNT és VT)

a) Klaszterek: Akkreditált Klaszterek – foglalkoztatási hatás, együttműködés, export és
innovációs potenciál. Cél: Működő klaszterek továbbfejlesztése, nemzetközi piacra
jutás.

b) Turisztikai szervezetek (TDM): Cél a vendégszám és a vendégéjszakák számának
növelése. Kedvezményezettek: non-profit szervezetek

c) Beszállítói integrátorok támogatása, értékláncok megerősítése

• Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében
Területi kiválasztási rendszer keretében a megalapozó integrált területi program alapján.
Várhatóan önkormányzati tulajdon fejlesztése.

Elsősorban meglévő iparterületek, inkubátorházak, logisztikai központ támogatása.

Végső kedvezményezett: KKV
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2. prioritási tengely: A tudásgazdaság fejlesztése

• Vállalati K+I tevékenység támogatása (VNT és VT)

Innovatív vállalkozások prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztése

Innovációs (start-up és spin-off) ökoszisztéma kiépülésének támogatása (inkubáció)

Cél: Nemzetközi versenyképesség, K+I alapú külföldi működő-tőke beruházások növelése

• Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása

A vállalkozások, a közfinanszírozású, illetve a nonprofit kutatóhelyek közötti kapcsolatok
létrehozása, a termék- és szolgáltatásfejlesztések támogatása révén

• Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések támogatása

Hazai kutatóhelyek elavult K+I műszerállományának fejlesztése

kiemelkedő kutatóhelyek nemzetközi színvonalra történő infrastruktúra fejlesztése

�Kapcsolódás a nemzeti intelligens szakosodási stratégiához (S3)

�Részvétel a Horizont 2020 programjaiban
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5. prioritási tengely: Az energiahatékonyság, az intelligens 
energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának 

támogatása

A vállalkozások épület-, gazdasági-termelési folyamatainak energiahatékonyságára
vonatkozó korszerűsítései (VNT és VT)

Épületek hőtechnikai adottságainak javítása

Megújuló energiaforrások alkalmazása (elsősorban napelemek, napkollektorok telepítése,
biomassza, geotermikus energia hasznosítása, hőszivattyú alkalmazása)

A fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszerek, illetve az épületeken belül világítási
rendszerek korszerűsítése

A gazdasági-termelési folyamat közvetlen hő- és vagy villamosenergia igényének
kielégítésére megújuló energiaforrások felhasználásának növelése (pl. napelem,
napkollektor, biomassza, vízenergia, hulladékhő hasznosítása)
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8. prioritási tengely: Foglalkoztathatóságot szolgáló programok

• Az álláskeresők foglalkoztathatóságának javítása – különösen az alacsony iskolai 
végzettségűekre való tekintettel

A KKV-k számára nyújtott szolgáltatások (alapvető HR szolgáltatások, kiválasztás, 
motiválás stb.) fejlesztése

• Munkavállalók munkahelyi képzésének támogatása

Vállalkozások munkavállalóinak képzése, átképzése

• Az Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások
Minden 25 év alatti fiatalt foglalkoztató munkáltató garantált járulékkedvezményben 
részesül hazai forrásból (Munkahelyvédelmi Akció keretében)

• Gyakornoki program és vállalkozóvá válás támogatása a fiatalok körében

A vállalatok ösztönzése gyakornoki helyek kialakítására
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Regionális támogatási térkép

A versenyszférába tartozó tevékenységek – a jövedelemtermelő beruházások - állami
támogatása eredendően tiltott: „a közös piaccal összeegyeztethetetlen a
tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan
támogatás, amely torzítja a versenyt.”

Állami Támogatások Iránymutatás 2014-2020 meghatározza: 

• Elmaradottabb régiók fejlesztését előmozdító állami támogatásokat

• A kevésbé fejlett régiókban az állami támogatások maximális mértékét

• A fejlettebb régiókban a támogatható térségek lakónépességének arányát az ország
népességéhez (‚c’ kategória)

Tagország feladata: elfogadtatni az Európai Bizottsággal az ország regionális
támogatási térképét

A 2014-2020 közötti időszakban hatályos regionális támogatási térkép
koncepciójáról szóló 1805/2013. (XI. 12.) Korm. határozat
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Maximális támogatás-
intenzitások

NUTS 

kód
Régió

Népesség

az ország 

népesség

%-ban

Támogatás maximális mértéke

2014. 06. 30-ig

Támogatás maximális mértéke

2014. 07. 1. - 2020. 12. 31.

Nagyvállalat
Közép-

vállalat
Kisvállalat Nagyvállalat

Közép-

vállalat
Kisvállalat

HU10 KMR
Budapest
Pest megye

30,42
10%

30%

20%

40%

30%

50%
0% 10% 20%

HU31 Észak-

Magyarország 12,02%

50% 60% 70% változatlanHU32 Észak-Alföld 14,07%

HU33 Dél-Alföld 13,13%

HU23 Dél-Dunántúl 9,44%

HU21 Közép-

Dunántúl 10,96% 40% 50% 60% 35% 45% 55%

HU22 Nyugat-

Dunántúl 9,96% 30% 40% 50% 25% 35% 45%
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Maximális támogatás-
intenzitások

Pest megye támogatott térségei
2014-2020

Nagyvállalat Középvállalat Kisvállalat

Budapest 0 10 20

Pest megye 
0 10 20

Pest megye c) 

kategóriás - 35%-os 

régióval határos -

területei

20* 30 40

Pest megye c) 

kategóriás - 50%-os 

régióval - határos 

területei

35* 45 55

KMR

Maximális támogatási intenzitások

2014 - 2020
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Köszönöm a figyelmet!

Horváth Lajos
Nemzetgazdasági Minisztérium

Területfejlesztési Tervezési Főosztály


