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BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

 

Jelen dokumentumot a Nemzetgazdasági Minisztérium Országos Fejlesztési Koncepcióhoz és 

az Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz megküldött kérdéseinek megválaszolása 

érdekében a Pest Megyei Területfejlesztési Kft és Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 

előzetes munkaanyagként készítette el. A dokumentum elkészítéséhez rendelkezésre álló idő 

rövidsége miatt a válaszokat nem tárgyalta még meg Pest Megye Közgyűlése, tehát nem 

szerezte meg a közgyűlés képviselői egyetértését. Márpedig a megyei önkormányzatok 

területfejlesztési feladatainak és felhatalmazásának lényege és értelme pontosan az, hogy a 

szakmai munka, az együttműködések, a koordinációs feladatok, s különösen a 

stratégiaalkotás választott képviselők útján, bevonásával, jóváhagyásával történjen meg. Ez 

biztosítja a szakmai feladatellátás, különös tekintettel a megyei területfejlesztési koncepció 

és stratégia legitimitását, elfogadottságát, és nem utolsó sorban a munka minőségét is, 

melyet (álláspontunk szerint) a területfejlesztés összetett feladata miatt nem helyettesíthet 

egy zárt szakértői csoportra támaszkodó szakmai műhelymunka.  A demokratikus kontroll 

nem csak önmagában érték, hanem biztosítja a jobb és hatékonyabb döntéshozatalt.  

Ezért fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a dokumentum megállapításai arra a 

háttérmunkára támaszkodnak, amely szándéka szerint megalapozza a képviselők munkáját, a 

stratégiaalkotást, és általában Pest megye számára az elkövetkező évek feladatellátásával 

kapcsolatban megfogalmazott alapelveket, fő célkitűzéseket és prioritásokat. Figyelembe 

veszi a korábbi évtized területfejlesztési koncepcióját és stratégiáját, valamint a regionális 

politika céljait, amelyek a 2007 és 2013 közötti időszakra, a Közép-magyarországi Régió 

tekintetében kerültek megfogalmazásra, s nem utolsó sorban Pest Megye Közgyűlése 2011-

ben elfogadott ciklusprogramjának egyes idevágó részeit. Tekintettel azonban a munka-

anyag elkészítéséhez rendelkezésre álló idő rövidségére, a dokumentum semmilyen 

tekintetben nem nevezhető kiforrott, illetve teljes értékű összeállításnak azokról a tényekről 

és kérdésekről, amelyek Pest megye jövőjét meghatározhatják az elkövetkező években, 

illetve évtizedekben.  

Pest megye Önkormányzata új szerepkörben  

 

Az eddigi, döntően intézmény-fenntartói szerepek helyett a fő tevékenységi terület a 

területfejlesztés. A megyei önkormányzat szükségszerűen a térség gazdasági, társadalmi 

fejlesztésének a motorjává kell, hogy váljon. A korábbi párhuzamosságokat megszűntették, 

helyreállították a demokratikus ellenőrzést, de a továbblépéshez ennél többre van szükség.  

Ezért olyan fontos, hogy az új jogszabályok értelmében demokratikusan megválasztott, 

legitim testület látja el e feladatokat, azaz a megyei közgyűlés.  
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A stratégia, a koordináció és az együttműködés feladatának sikeres és eredményes 

megszervezése elsősorban nem szakértői teljesítményt igényel, hanem a közösségek, az 

emberek részvételét, valamint a megválasztott képviselők felelős döntését. A döntés-

előkészítést támogató szakmai apparátus felállítása jelenleg is folyik, magját a Pest Megyei 

Területfejlesztési Kft és Pest Megye Önkormányzatának Hivatala adják. 

A megyei önkormányzat előtt álló legsürgősebb feladatok: 

- újrafogalmazni a megye jövőképét, 

- felülvizsgálni a megye területfejlesztési koncepcióját, fejlesztési stratégiáját, 

- az eddigi „vágyálmok” helyett konkrét kitörési pontokat, konkrét fejlesztési irányokat és 

akár nevesített fejlesztéseket kijelölni és megvalósítani. 

Mindezt úgy, hogy megfelelő keretet adjanak a hazai és külföldi befektetői, 

gazdaságfejlesztési elképzelések megvalósításához, a bevonható források (köztük kiemelten 

az EU-s támogatások) felhasználásához. 

A 2003. évi Pest Megye Fejlesztési Stratégia Megújítása és Operatív Program a következő 

célokat rögzítette:  

1. A lemaradó térségek fejlődésének gyorsítása; 

2. A spontán szuburbanizáció helyett tervezett térségi fejlődés;  

3. A természeti és települési környezet további degradációjának elkerülése.  

Beavatkozási területek/intézkedések: Térségfejlesztés (település-rehabilitáció, térségi 

zöldterület-fejlesztés); Gazdaságfejlesztés (befektetés-ösztönzés, KKV-fejlesztés); 

Turizmusfejlesztés (Befektetés-ösztönzés, önkormányzati fejlesztés, vállalkozásfejlesztés); 

HR/Oktatás, egészségügy, szociális (fizikai infrastruktúra-fejlesztés, szolgáltatásfejlesztés); 

Infrastruktúrafejlesztés (közlekedésfejlesztés, közműkörnyezet-fejlesztés); horizontálisan 

pedig Intézményfejlesztés, Tudásbázis-fejlesztés, Partnerségi programok.  

A Közép-magyarországi Régió Operatív Programja az alábbi célokat fogalmazta meg: 

A KMOP átfogó célja a Közép-magyarországi Régió nemzetközi versenyképességének 

növelése, a fenntartható fejlődés elveivel összhangban.  Specifikusan két területre irányul 

különleges figyelem a versenyképességet meghatározó tényezők mellett, a régió belső 

kohéziójának és harmonikus térszerkezetének fejlesztésére.  

Másképpen: a források több mint harmada (34%) a tudásalapú gazdaság innováció- és 

vállalkozásorientált fejlesztésére állt rendelkezésre összhangban az ún. versenyképességi 

régiókhoz kapcsolódó közösségi elvárásokkal, és a régióban működik a hazai bejegyezett 

társas vállalkozások több mint fele. Mivel azonban a régióban, illetve Pest megyén belül 

extrém magas a fejlettségbeli különbség, így a fizikai infrastruktúra és a humán tőke 

fejlesztése megkerülhetetlen. Kohézió nélkül ugyanis nincs fejlődés. A felhasználható KMOP 

források további megoszlásai ennek megfelelően: HR infrastruktúra és közszolgáltatások 

fejlesztése (21%), közlekedés (15,5%), város-rehabilitáció (14%), turisztika (12%). 
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I. A PEST MEGYÉT JELLEMZŐ FŐ TRENDEK 

 

1. Pest megye specifikus vonásai  

 

Az Országos Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban OTK) és a területfejlesztés térségre 

(KMR régióra, illetve a Budapesti Agglomerációra) vonatkozó valamennyi hatályos 

dokumentuma egybehangzóan rögzíti a térség egésze kiemelkedő szerepét és jelentőségét, a 

közép-európai és a magyar térszerkezetben betöltött meghatározó szerepét. E 

dokumentumok meghatározzák azokat a funkciókat, amelyek a térség egyediségéből, 

sajátosságaiból, a nemzetközi és országos központi szerepköréből adódnak. Pest megye több 

mint országutak kereszteződése.  

Pest megye sokszínű kulturális, nemzetiségi, vallási, gazdasági és szociális értelemben is. Ez a 

sokszínűség részben természetes, történelmi gyökerekkel rendelkezik, és így hozzájárul a 

fejlődéshez (például a kulturális iparban és a kreatív ipar egyes tevékenységeiben). A 

kisvárosokkal sűrűn átszőtt térségek szerkezete egyedülálló, a nemzetiségi és vallási örökség 

multikulturalizmusa pedig szerves és élő. Feltételezhető, hogy az elmúlt két évtized átlagot 

meghaladó fejlődésében, az átlagon felüli vállalkozási aktivitásában e megkülönböztető 

erővel bíró tényezők is szerepet játszottak.  

Ugyanakkor a megye egyes települései, kistérségei között hazai és nemzetközi 

összehasonlításban is kiemelkedően nagy a különbség – akár hétszeres is lehet – 

értékteremtő képességben, beruházásokban, a családok jövedelmében. Az ország 

leggazdagabb és legszegényebb területei is jelen vannak.  

Pest megye egyedi, megkülönböztető erővel bíró demográfiai jellemzői:  

- Az országos átlagot meghaladóan fiatal népesség; 

- Az átlagot meghaladó gyermekvállalási hajlandóság;   

- Az átlagot meghaladó mobilitás; 

- A városban lakó emberek átlagot meghaladó aránya (város-vidék = 2/3-1/3).  

Általában véve megállapítható, hogy Pest megyében, a vállalkozások számára, elérhető a 

megfelelően képzett és tapasztalt munkaerő, például a logisztikai, vagy a termelési/gyártási 

tevékenységekben. Egyes térségekben majd 150 éves múlt, háttér biztosítja a megfelelő 

termelési tapasztalatot, hagyományt, ipari kultúrát. Megállapítható ugyanakkor, hogy a 

munkaerőpiac strukturális feszültségekkel terhelt, a szakképzetlenek, a fiatalok és a tartósan 

inaktívak munkanélkülisége jelentős gondot jelent, a szakképzett munkaerő pótlása nem 

megoldott, a fővárosi munkahelyek jelentette verseny erőteljes és fékezi a növekedést. 

Ahhoz, hogy 2020-ra (vagy akár 2030-ra) a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya 

elérje a 75%-ot, jelentős előrelépésre van szükség a szakképzésben, valamint a térségi és 
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helyi szinteken is cselekvésre van szükség a lemaradó kistérségek dinamizálása, az 

időskorúak foglalkoztatása, a helyi piac és gazdaság újjáélesztésében.  

A megye térségi kapcsolatrendszerét meghatározza, hogy területének középpontjában az 

ország fővárosa helyezkedik el, amely gazdasági súlyával, kiemelkedő felsőfokú központi 

funkcióival, munkahelyi kínálatával, az ellátásban betöltött szerepével jelentős mértékben 

meghatározza a körülötte fekvő agglomeráció, de még az azon kívül fekvő Pest megyei 

térségek helyzetét is.  

Pest megye központi elhelyezkedése komoly versenyelőnyt jelent. Stratégiailag megfelelő 

helyen, Közép-Európa centrumában van. Kiváló geográfiai adottságokkal rendelkezik, élvezi a 

főváros körülöleléséből származó előnyöket.  

Magyarország egésze, de Pest megye különösen jó logisztikai adottságokkal rendelkezik. 

Fordítókorong szerepét tudja betölteni Észak és Dél, Kelet és Nyugat között. 

Feltételezhetően még jelentős tartalékokkal rendelkezik úgy a kiszolgált piacok, piaci 

szegmensek, mint a szolgáltatások diverzitása, jövedelemtermelő képessége és hozzáadott 

érték-tartalma tekintetében.  

Az OTK által rögzített alapvető célkitűzés, hogy a budapesti térség harmonikus 

együttműködésben, nemzetközi gazdasági, kereskedelmi-pénzügyi és kulturális-

idegenforgalmi szerepköre révén versenyképes nagyváros, a közép-európai térség 

meghatározó, a kelet-közép-európai térség vezető szervezőközpontja, a Kárpát-medence 

gazdasági centruma legyen. Budapest térségének információmenedzselési és 

gazdaságszervezési funkciói révén Nyugat-Európa számára a Balkán, és részben Kelet-Európa 

térségének legfontosabb gazdasági kapujává kell válnia, páneurópai összefüggésben 

központi funkciókat hordozva. Szintén fontos, hogy szűkebb, kárpát-medencei és országos 

vonzáskörzetében a fejlődést terjeszteni tudó szerves kapcsolatrendszere révén képes 

legyen megosztani a növekedés bizonyos erőforrásait és egyes nagyvárosi terheket az ország 

többi részével. 

Ebből következik a megállapítás, hogy (legalábbis a felsorolt területek tekintetében) a 

megyének elsősorban nem a hazai térségekkel, hanem más, elsősorban közép-európai, 

nagyvárosi térségekkel kell versenyeznie, elválaszthatatlanul Budapest nemzetközi 

versenyképességének megítélésétől. Az országos, a térségi fejlesztési dokumentumok ezen 

felül rámutatnak arra, hogy az ország legnépesebb nagyvárosi térségében az „élhető 

nagyváros és térsége” harmonikus együttműködési rendszerének megteremtése 

megkerülhetetlen.  

Pest megye mérete és szerepe alapján megállapítható, hogy az ország többi régiójával való 

együttműködésének (kompetencia- és munkamegosztás, elérhetőség, kooperáció, stb. 

révén) hatékonysága alapvetően befolyásolja az ország egészének, s minden egyes 

régiójának fejlődési pályáját is.  
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A megyén belül jelentős különbségek vannak az egyes kistérségek gazdasági jellemzői között.  

Minden szempontból kiemelkednek az első agglomerációs gyűrű térségei: főleg a Budaörsi, 

Pilisvörösvári, Dunakeszi, Szentendrei és többé-kevésbé a Gödöllői térség. Gazdasági 

mutatók szerint második körös a Ráckevei, Gyáli, felzárkózó a Váci, Monori és Aszódi 

kistérség. A térségek harmadik csoportja a külső gyűrűt alkotó Szobi, Nagykátai, Ceglédi és 

Dabasi. 

 

A kistérségek gazdaság szerkezete (a foglalkoztatás tükrében) szintén az agglomerációs 

gyűrűkhöz igazodik és leginkább annak megfelelően tér el egymástól: 

 

2. Pest megye gazdasági fejlődését meghatározó trendek 

 

 Szolgáltatások  

 

A statisztika sem ad információt azzal kapcsolatban, hogy az olyan statisztikai csoportokon 

belül, mint az „ingatlan és gazdasági szolgáltatás” vajon mekkora például az OECD által 

tudás-szolgáltatóknak minősített vállalkozások aránya, s hogyan változott teljesítményük, 

aktivitásuk. A nemzetközi trendek alapján feltételezhető, hogy még ha nem is jelentős, de e 

szolgáltatások – úgy a feldolgozóipari értékláncokhoz kapcsolódó szolgáltatások (a K+F+I 

szolgáltatóktól a karbantartásig bezárólag), melyek Európában meghatározó részesedéssel 

bírnak az egyes ipari klaszterek kibocsátásában, mint általában az exportra termelő 

szolgáltatások előtt, legyen bár szó technológia-intenzív, vagy munkaerő-intenzív 

tevékenységekről – komoly fejlődési lehetőség van.  

Sajátos trend jellemzi az ipari termelés és a szolgáltatás szerves összefonódását. Vagy az 

olyan szolgáltatásokat, mint a turizmus, a kreatív ipar, vagy a logisztika. A nemzetköziesedés 

azonban általánosnak mondható, és a fejlett országok tapasztalatai alapján az is 

feltételezhető, hogy a KKV szektorra alapozott külgazdasági stratégia sikerét nem kis részben 

a szolgáltató vállalkozások fogják meghatározni.  

A lehetőségek felmérését korlátozza, hogy az egyes szegmensekben – csak a példa kedvéért: 

a kulturális ipar, a könyvelés, tanácsadás, hirdetés, marketing, vagy a karbantartás, ellátási 

lánc logisztika, ügyfélszolgálat – olyan teljesítmények, innovációk (azaz új üzleti modellek, új 

fogyasztói interfészek, új termékek) határozzák meg a trendet, amelyet a hagyományos 

statisztika nem mér. Márpedig új, vagy jelentősen megújult szolgáltatások és üzleti modellek 

nélkül a klaszterek fejlesztése, a városok és a vidék munkahelyteremtő, jövedelemtermelő, 

életminőséget javító képessége nem alapozható meg. Az új, vagy megújult szolgáltatások 

biztosíthatják azt a „közelséget” – a kapcsolatot az ügyfelekhez/ fogyasztókhoz, így például 

az európai piacokhoz – amely új beruházások, és új befektetők (akár kínai befektetők) 
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számára értékkel bír. Szerves része annak az ökoszisztémának, amelyhez az egyetemi 

tudásközpontoknak is kapcsolódnia kell, ahogy a helyi vállalkozás-fejlesztésnek, inkubációs 

és innovációs központoknak.  

 A vidék fejlődése  

 

A szolgáltatások innovációja, a mind rétegzettebb piaci kereslet, az egyre csökkenő piacra-

lépési költségek, továbbá a helyi gazdaságban rejlő érték elismerése új alapokra helyezi a 

vidékfejlesztést is. Továbbra is fontos pillére a vidéki gazdaságnak a mezőgazdaság – s egyre 

nagyobb a jelentősége az igényes, minőségi, magasabb hozzáadott értéket képviselő 

termelési kultúrák fejlődésének, a helyi gazdaság és a helyi fogyasztás közötti szervesebb 

kapcsolatnak, a nagy piacokon történő szervezett, közös fellépésnek. A „Főváros éléstára” 

számára, az elmúlt 10 év kudarcnak tekinthető ebből a szempontból. Ezért Pest megye 

különösen érdekelt a diverzifikáltabb, kisebb, de rugalmasabb termelési ágak, kultúrák 

honosításában, a Pest megyei tájegységek, illetve a Hungaricum márkaértékének 

növelésében, továbbá a piaci verseny szabályozásában, a verseny hatékonyságának 

növelésében, a kisebb termelők piaci erejét növelő összefogás fejlesztésében, a 

nagykereskedelmi és kiskereskedelmi csatornák újragondolásában, a helyi piac és 

közösségek egységének helyreállításában.  

Legalább ilyen fontos kérdéseket vet fel azonban a fenntartható települések koncepciója 

(mely az erőforrások felhasználását, a keletkező hulladék hasznosítását, és a termelés 

tekintetében is jelentős hatékonyságnövekedést eredményez), valamint a kistelepülések 

energiahatékonysága, a biomassza termelése és hasznosítása.  

Kedvező lehetőséget hordoznak az olyan, egyelőre fejlett országban megfigyelhető trendek, 

mint a „rural sourcing”. Ez utóbbi azt jelenti, hogy érezhetően nő a hajlandóság arra, hogy 

üzleti szolgáltató központokat telepítsenek kisvárosokba, vidéki településekre. Ez a trend az 

agglomerációt kevésbé, a távolabbi térségeket, különösen a Ceglédi kistérséget, illetve Pest 

megye dél-keleti területét, továbbá a Galga-mentét érintheti, míg az Ipoly-mente továbbra is 

elzárt, demográfiát tekintve igen kedvezőtlen helyzetű települései esetében kisebb az esély a 

kibontakozásra.  

Összességében megállapítható, hogy a vidék fejlődése egyre inkább a diverzifikációra, a 

szolgáltató vállalkozások visszatelepítésére, az egyedi, megkülönböztető erővel bíró 

technológiák kisléptékű honosítására, adaptálása épül. Helyreállítja a kapcsolatokat a vidék 

és a hazai, valamint nemzetközi piac, illetve értékláncok között. Több lábon álló gazdasági 

teljesítményt alapoz meg, amely csökkenti a kockázatokat, a kiszolgáltatottságot, és 

biztosabb jövedelmet, perspektívát kínál az ott élő emberek számára. Nem elfelejtve azt a 

tényt, hogy a vidék megélhetése továbbra is nagyrészt a mezőgazdaságon alapul. Így intő jel, 

hogy az elmúlt 10 évben csak a zöldség- és gyümölcstermesztésben harmadára esett vissza 

Pest megye kibocsátása.  
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 Üdülés, idegenforgalom 

 

Az idegenforgalom kiemelkedő jelentőséggel bír Pest megyében. Rendkívül rétegzett 

ugyanakkor, így a trendek, amelyek fejlődését meghatározzák, korlátozottan 

általánosíthatóak az ágazat egészére.  Pest megye szempontjából fontos változások 

lehetnek: a márkaérték, az elismertség jelentőségének növekedése, a digitális, azon belül a 

közösségi média különleges szerepe, az integrált szolgáltatások, a kulturális ipar és az 

idegenforgalom összekapcsolása, az infrastruktúra célzott fejlesztése, a szolgáltatások teljes-

körű fejlesztése, a szegmentáció, az intézmény- és helyközpontú modellről a platformok 

közé szervezett, élményeken alapuló programszervezés, a szezonalitás háttérbeszorulása. 

Továbbá, az események kitűntetett szerepe, az idegenforgalom közösségszervező erejének 

előtérbe kerülése, a falvak számára lovas-, zarándok-, zöld- és egyéb specifikus lehetőségek, 

mint addicionális jövedelem-kiegészítés.  

Pest megye nem egy modell-értékű megoldása, kulturális-idegenforgalmi központja mögött 

évtizedes szerves fejlődés áll, ebben egyedülálló. Ennek ellenére a megye idegenforgalma a 

lehetőségek alatt teljesít forgalom, pozícionálás, márkaérték, és célpiacok tekintetében 

egyaránt. Pest megye idegenforgalma a megye identitásának egyik legfontosabb pillére, 

képző ereje lehet.  

Pest megye kiváló turisztikai adottságokkal rendelkezik. A természeti, kultúrtörténeti 

adottságok és a programkínálat gazdagsága mellett az idegenforgalom infrastruktúrája is a 

legfejlettebb az országban; ebben Budapest szerepe megkerülhetetlen. Ugyanakkor éppen a 

főváros túlsúlya az oka a térség idegenforgalmában megmutatkozó belső 

aránytalanságoknak; idegenforgalmi szempontból Budapest a nemzetközi és hazai turizmus 

számára kiemelkedő jelentőségű célpont, az agglomerációs térség pedig döntő fontosságú a 

főváros lakossága pihenése, rekreációja szempontjából. Budapest adja a térség nemzetközi 

vonzerejét, az agglomerációs övezet pedig – néhány nemzetközi vonzerő mellett – az 

országos és a régiós, vagy szűkebb térségi vonzerőket. Pest megye turizmusát nem lehet 

Budapesttől elvonatkoztatva elemezni. A főváros az ország elsőrendű turisztikai célpontja, 

Budapestet körbeöleli a megye, és a megye számára a főváros lakossága és a fővárosba 

érkező kül- és belföldi turisták az elsőrendű küldő piac. 

A turizmus helyzete, kínálatának, szolgáltatásainak fejlesztése hozzájárul a megye 

prosperitásához – a társadalmi kohézió, mint a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés, 

és a vállalkozások diverzifikációja tekintetében egyaránt – valamint nemzetközi 

elismeréséhez, az imázs-formáláshoz. Az agglomerációs övezetben az országos és 

nemzetközi jelentőségű rendezvények, attrakciók; az agglomerációs övezeten kívül inkább a 

helyi, vagy megyei jelentőségű programok, attrakciók, mint a Börzsöny turisztikai fejlesztései 
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(kisvasút Nagybörzsönyben, rendezvények), termál- és élményfürdő Cegléden, fürdő 

Nagykátán, kerékpárút a Duna mentén Szobig, vagy például a „magyar el Camino”, azaz a 

Mária út, magyar zarándokút Pest megyén keresztülhaladó szakasza.  

Budapestet leszámítva, a megyék közötti rangsorban Pest megye a kereskedelmi 

szállásférőhelyek tekintetében a 9., a vendégérkezések tekintetében a 9. és a 

vendégéjszakák tekintetében a 7. helyen áll. A Főváros közelségéből fakadó előnyös helyzet 

tehát, amely a meglévő vonzerőket felerősíthetné, a statisztikai mutatókban nem 

érvényesül.  

2000 és 2010 között Pest megyében a kereskedelmi szálláshelyek száma 9960-ról 10.204-re 

nőtt, ebből a szállodai helyek száma 3127-ről 5151-re. 2000-ben a KSH hivatalosan 640 

magánszálláshelyet tartott nyilván, 2010-ben 531-et. 

A kereskedelmi szálláshelyeken rendelkezésre álló szobák száma 2000-ben 2942 volt Pest 

megyében, mára ez 4049-re nőtt, a férőhelyek 9960-ról 10.204-re. 2010-ben 664.240 

vendégéjszakát töltöttek a megyében, az átlagos tartózkodási idő alacsony, mindössze 1.9 

éjszaka. 

Pest megye szálláshelykínálatát elemezve nem lehet figyelmen kívül hagyni a megye 

területén található mintegy 150.000 hétvégi- és nyaralóházat, melyek jelentős 

üdülőforgalmat generálnak, abból fakadóan, hogy a megye a főváros és a régió kedvelt 

kirándulóterülete. 

 

A.2. Pest megyei szálláshelyek iránti kereslet 

Vendégérkezések száma Pest megye kereskedelmi szálláshelyein, szállodáiban, és 

magánszálláshelyein, 1996-2010 között 

 Kereskedelmi szálláshelyek Ebből szállodák Magánszálláshelyek 

Összesen Ebből külföldi Összesen Ebből külföldi Összesen Ebből külföldi 

1996 191.541 76.284 110.638 55.879 2.635 500 

2000 228.920 71.719 121.693 50.619 24.871 4.834 

2010 350710 96432 282260 85366 n.a. n.a. 
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Vendégéjszakák száma Pest megye kereskedelmi szálláshelyein, szállodáiban és 

magánszálláshelyein, 1996-2010 között 

 Kereskedelmi szálláshelyek Ebből szállodák Magánszálláshelyek 

Összesen Ebből külföldi Összesen Ebből külföldi Összesen Ebből külföldi 

1996 435.525 169.728 222.154 117.152 53.950 11.169 

2000 510.751 166.170 228.177 97.462 79.570 20.337 

2010 664240 185287 508121 146448 79545 10654 

Forrás: KSH Pest megyei évkönyve, 2000.,2010. 

2000 és 2010 között a kereskedelmi szálláshelyeken realizált vendégéjszakák száma mintegy 

30%-kal növekedett, melyből a külföldi vendégéjszakák számának növekedése mindössze 

11,5 %. 2000-ben a megye kereskedelmi szálláshelyein mért átlagos tartózkodási idő 2,23 nap 

volt, míg 2010-ben 1,9 nap.  

 

Fő keresleti szegmensek: 

Pest megye turisztikai és szabadidős szolgáltatásait – a szálláshelyeken kívül – a turisták és a napi 

kirándulók mellett igénybe veszi a helyi lakosság és a hétvégi háztulajdonosok is. Ez alapján az 

alábbi kategóriák szerint szegmentáltuk a turisztikai és szabadidős szolgáltatások iránti keresletet: 

1. Megye lakossága, amely a fővárosból betelepülők következtében nő 

2. Hétvégi háztulajdonosok 

3. Kirándulók (nem töltenek el éjszakát a megyében) 

4. Hagyományos turisták (legalább egy éjszakát eltöltenek a megyében). 

A hétvégi háztulajdonosok és a kirándulók keresletének következménye az erős szezonalitás, 

ami a jelentős napi kirándulóforgalomban (főleg hétvégén), és üdülőforgalomban (nyár, 

hétvégék) mutatkozik meg. A szolgáltatások kiépülését gátolja továbbá, hogy a növekvő 

lakosságszám kereslete, a napi ingázások révén nagyrészt továbbra is a fővárosban 

realizálódik. Pest megye turizmusának aránytalansága, hogy az üdülő és kirándulóforgalom 

erős területi koncentrációja figyelhető meg Pest megyében, azaz északra, illetve a Duna jobb 

partja felé billent turizmus. 
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 Digitális és „nyitott” gazdaság 
 

A digitális gazdaság, az ICT infrastruktúra, szolgáltatások, s végső soron a közösségi média 

Pest megye fejlődését is meghatározza. Pest megye számára sajátos értékkel bír az, hogy egy 

sor tevékenységi körben csökken a belépési küszöb, a marketing költségei, s az 

együttműködés lehetőségei – összességében olyan mértékben, amely lehetőséghez juttatja 

a kisebb vállalkozásokat és közösségeket. Különösen fontosnak tartjuk azokat a nemzetközi 

trendeket, amelyek megteremtették az együttműködések, a stratégiai partnerségek, a nyílt 

innovációs rendszerek, a fogyasztók/ügyfelek bevonását, a kisebb szegmensek rentábilis 

kiszolgálásának lehetőségét, az értékláncok újraszervezését.    

Értékelésünk szerint a szolgáltatástartalom növekedése és a személyre szabott megoldások 

iránti igény növekedése valóban szélesebb körben ható folyamatokat generáltak. A bevált 

technológiák és alkalmazások, az online és offline platformok nem csak a technológiai 

szektorban, vagy a vezető piacokon érdekesek – mint üzleti modell biztosítja, hogy az 

Európai Unió által is preferált, a Pest megye szempontjából különösen fontos területi 

kohézió, amely „maximálisan képes kihasználni az ott élő emberekben rejlő adottságokat, 

képességeket” – reálisan megvalósítható. Ugyanis, megteremti a lehetőségét, hogy a 

versenyszféra, és az intézmények a szükségleteket hatékonyabban, „intelligensebben” 

elégítsék ki, új, vagy jelentősen megújult vállalkozásokra, illetve vállalkozások és 

intézmények együttműködésére támaszkodva. Ez a szerkezetváltás jelenti az alapját annak a 

területi és társadalmi kohéziónak, amely a jövőkép sarkalatos része, ezzel együtt annak a 

versenyképességnek is ez az ökoszisztéma jelenti a hátterét, ami jelentősen nagyobb 

nemzetközi jelenlétet eredményez.  

 

Hangsúlyozzuk, az intelligens („smart”) gazdaság, közösség, város, stb. koncepciója a 

technológián alapul, de nem a technológiák alkalmazása jelenti a lényegét.  

 

 Feldolgozóipar  

 

Az ipar és a feldolgozóipar továbbra is a meghatározó részesedéssel bír Pest megye 

gazdaságában. Annak ellenére, hogy Pest megye az egyike volt azoknak a megyéknek, 

amelyeket nem a feldolgozóiparral összefüggésben említettek.  

A kihívások nem sokban különböznek a hazai feldolgozóipar előtt álló kihívásoktól. Hasonló 

strukturális és termelékenységi kihívásokkal küzd az alacsony költséghelyekkel folytatott 

versenyben, legyen az hazai, térségi, vagy globális. A megye sajátosságai miatt azonban 

fokozottabban érvényesül a támogatások és kedvezmények, és általában az erőforrásokért 

folytatott erősebb verseny. Ezért feltételezzük, hogy a megye feldolgozóiparának fejlődése 
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inkább konvergál a fejlett gazdaságokhoz, mint a feltörekvő országok fejlődéséhez. Aligha 

feltételezhető például, hogy olyan „super scale” beruházáshoz választanak helyszínt Pest 

megyében, amelyek a közérdeklődés központjában állnak.  

Megalapozottnak látjuk viszont a felvetést, hogy a magasabb hozzáadott értékű 

feldolgozóipar kisebb méretű, és rugalmasabb működésű formái lesznek meghatározóak, 

melyek nettó munkahelyteremtő képessége, mérete, kibocsátása alulmúlja más megyék, 

térségek benchmark adatait. Változó technológia- és tőkeintenzitás mellett. Továbbra is 

iránymutatónak tekintjük a Fraunhofer Institute Manufacturing Visions kutatását az európai 

feldolgozóipar előtt álló fejlődési lehetőségekről, a magas költséghelyű országokban.  

Pest megye már említett sajátosságai miatt, nyilvánvaló következtetésnek tűnik, hogy 

erősödni fog a specializáció, úgy a hazai tulajdonú, mint a külföldi működő tőkével 

létrehozott vállalkozások tekintetében. Nem is annyira ágazati alapon, hanem a piaci 

orientáció szerint. Nem tevékenységtől, vagy technológiától függően, hanem inkább üzleti 

modell függvényében; ahol az ügyfelek/fogyasztók, illetve a partnerek mélyebben és 

kiterjedtebb integráltak az értékteremtés folyamatába, ahol a hatékonyság egyre nagyobb 

mértékben a rugalmas alkalmazkodás függvénye, ahol jelentős a szolgáltatástartalom, és az 

egyedi, különleges szegmensek és igények kiszolgálása.  Mindez kisebb projektméreteket, 

alacsonyabb fajlagos munkaerőigényt, alacsonyabb tőkebefektetést (intenzitást), moderált, 

vagy magas technológia-intenzitást eredményez. A külföldi működő tőke megjelenésének 

pedig egyre inkább jellemző formája lehet a több, kisebb méretű, vállalkozás összefogásával, 

klaszterben szervezett és összehangolt, zöldmezős beruházás. Hozzáadott értéktartalmát 

tekintve ez a trend, kedvezőnek mondható Magyarország, és Pest megye számára; azzal a 

megszorítással, hogy ebben a formában a feldolgozóipar nettó munkahelyteremtő 

képessége nem fog növekedni jelentősen. Ráadásul a trend, számunkra kedvező 

érvényesülését nem kevés kockázat fenyegeti; Pest megye erősségei ugyanis csak akkor 

bírnak megkülönböztető erővel, térségi szinten, illetve az országon belül, ha a fizikai 

infrastruktúra mellett megfelelő szolgáltatói környezet, legalább regionális szinten 

mintaértékű logisztika támogatja; továbbá új üzleti modellek például az ipari parkok 

fejlesztésében, az ingatlanfejlesztésben.  

 

 Hálózatos iparágak 

 

Pest megye nyilvánvalóan jelentős hátrányban van Budapesttel szemben a közművek, 

telekommunikációs, és energetikai szolgáltatások tekintetében. Továbbra is jelentős 

elmaradások vannak az infrastruktúra fejlesztésében, az európai uniós források 

csökkenésével ez komoly versenyhátrányt is jelenthet más megyékkel, térségekkel szemben. 

A megújuló energiatermelés, és az energiahatékonyságot célzó beruházások trendjét pedig 

az állami szabályzók változása határozza meg. A nemzetközi trendek alapján ez a terület, 
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amennyiben a természetes monopóliumok kérdését, továbbá az állami, közösségi és 

magántulajdon egyensúlyának kérdését sikerül tisztázni, méghozzá hosszabb távra, 

rendkívüli lehetőségeket tartogat a Pest megye kisvárosok számára.  

 

Bevált alkalmazások, továbbá a fajlagos tőkeköltség csökkenésével komoly innovációs 

lehetőséget, nagyobb hatékonyságot, és részben új vállalkozási szegmenseket teremthet az 

„intelligens” kisvárosok fejlődése, amely a jelenleg is zajló beruházások összekapcsolásával 

jönne létre. A trend fontos eleme, hogy kiterjedt, a nagyvállalatok mellett a KKV szektorra is 

kiterjedő fejlődést generálhat, új technológiák mellett új szolgáltatások alkalmazását 

jelentené a fejlesztéstől a pénzügyi szolgáltatásokon keresztül a szerelési, karbantartási, 

marketing és egyéb szolgáltatásokig bezárólag.  Az egyetemi kutatóhelyek által támogatott 

integrált projektek hozzáadott értéke minden eddiginél transzparens – és kézzelfogható lesz.  
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3. Népesedési folyamatok, lakásállomány változása, foglalkoztatás, 
jövedelem 

 

Az elmúlt tíz évben tovább erősödött az a folyamat, hogy az ország lakónépessége Közép-

Magyarországra koncentrálódik. A Budapestet körülölelő Pest megye Magyarország – 

lakosságszámot tekintve – legnagyobb megyéje. 1.237.561 nyilvántartott1 lakosával az 

ország népessége több mint 10%-ának ad otthont. Területileg is a legnagyobbak közé 

tartozik. A harmadik a megyék sorában, az ország területének mintegy 7%-át foglalja el. 

Kiugróan magas a népsűrűség, a 194 fő/km2 értéket egyetlen más megye sem közelíti meg. 

(A következő Komárom-Esztergom a rangsorban, 138 fő/km2-res népsűrűséggel.) Itt 

található a legtöbb a város, jellemzően kisvárosok.  

 

Pest megye települései (2010) 

Népességszám (ezer fő) Településszám Helyezés a megyék között 

100 – - 11-nek nincs 

50 – 100 1 2. (további 9 megyével együtt) 

10 – 50 37 1. 

5 – 10 27 1. 

2 – 5 64 1. 

1 – 2 37 5. 

0,5 – 1 14 14-15. 

– 0,5 6 12-13. 

Összesen 186  

Forrás: KSH Pest megyei évkönyve 2010 

 

Egyedülálló Pest megye abban is, hogy az elmúlt 10 évben (2000 – 2010 között) 

lakónépessége 15%-kal nőtt. Pest megye mellett mindössze három megye lakossága nőtt az 

adott időszakban.  

A népesség növekedése – a természetes fogyás mellett – a vándorlási különbözet pozitív 

alakulásának következménye, de megállapítható az is, hogy más megyékkel összevetve Pest 

megyében a gyermekvállalási hajlandóság is magasabb. 2000-hez képest 165.663 fővel nőtt 

a lakosság száma. 

Az elmúlt tíz év során a növekvő születési arányszámnak köszönhetően a természetes fogyás 

lelassult az évtized első felében tapasztalthoz képest. Ennek mértékében jelentős területi 

differenciák léteznek a megye egyes térségei között. A kedvező népesedési mutatók 

elsősorban a megye agglomerációs településeit jellemzik. A megye perifériáin – Ipoly-völgy 

                                                 
1
 A sajátos okokból Budapestre bejelentett; továbbá a szezonálisan, de életvitelszerűen megyében lakó emberek száma 

alapján ez a szám, s így az arány még nagyobbra becsülhető.  
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települései, Délkelet-Pest megye, Felső-Galga-völgy – ezzel ellentétes trendek jellemzőek. A 

kistelepüléseket az elöregedés és a csökkenő gyerekszám sújtja.  

A megye vándorlási különbözete a 2000-es évek során töretlenül pozitív képet mutat.  

 

Be- és kiköltözések Pest megyében (2010) 

Pest megyébe beköltözők (ezer fő) Pest megyéből elköltözők (ezer fő) 

Budapestről 22,6 Budapestre 18,7 

Más megyékből 15,8 Más megyébe 12,1 

Pest megyéből  19,6 Pest megyébe 19,6 

Beköltözők összesen 58,0 Elköltözők összesen 50,5 

Egyenleg: 8 

Forrás: KSH Pest megyei évkönyve 2010.  

 

A belföldi vándorlási különbözet a 90-es években folyamatosan nőtt; legmagasabb értékét 

2003-ban érte el (18.564fő), majd lassan (2009-ben 12.600fő), később drasztikusan 

csökkenni kezdett (2010-re 7.566 fő).  

A megye a migrációs folyamatok terén megosztott, mivel a negatív elköltözési aránnyal 

leginkább sújtott települések többsége a megye É-i, Börzsönyi és Ipoly-menti térségében, 

illetve DK-i térségében, valamint a Galga felső folyása mentén a Nógrádi megyehatárhoz 

közeli részen helyezkednek el. Az agglomeráció határán kívül csak elszórtan találni tartósan 

pozitív vándorlási egyenlegű településeket. 

A népességnövekedés jobban érinti a városokat, mint a kis településeket (belföldi 

odavándorlás 2010, városba: 38271 fő; belföldi odavándorlás 2010, községbe: 19820 fő); a 

beköltözők száma a főváros határától távolodva csökken és társadalmi összetétele is változik.  

Ugyanakkor térben a szuburbanizációs folyamat egyre kijjebb tolódik. A nagyobb térségek 

esetében a Budapesthez közelebb eső részeik erősebben mutatják a peremvárosi jegyeket, 

míg a távolabbi területeik – bár vonzásközpontjuk szintén Budapest – kevésbé 

szuburbanizáltak. 

 

A vándorlási különbözet éves átlaga az elmúlt 10 évben és 2000-ben 

Sor-

szám 

A kistérségi vándorlási különbözet 

éves átlaga /1000 fő (2000-2010) 

Sor-

szám 

Kistérségi vándorlási 

különbözet / 1000 fő (2010) 

1. Veresegyházi 32,8 1. Budaörsi 15,0 

2. Dunakeszi 21,4 2. Dunakeszi 13,4 

3. Ráckevei 21,1 3. Veresegyházi 13,3 

4. Budaörsi 20,2 4. Pilisvörösvári 13,1 

5. Pilisvörösvári 18,1 5. Váci 10,7 

6. Szentendrei  16,2 6. Gödöllői 10,5 
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Forrás: KSH Pest megyei évkönyve 2010. 

 

Az értékek szembetűnően mutatják, hogy bár a vándorlási különbözet még mindig 

jelentősen pozitív, annak értéke azonban a közelmúltban jelentősen csökkent, különösen a 

Budapestre történő visszatelepülések hatására. A vándorlási különbözet egyébként a megye 

valamennyi térségében pozitív, még a legkevésbé keresettekben is. 

Pest megyében jelentős mértékben, 84 fővel nagyobb a népsűrűség az országos átlagnál. 

 

Kistérség csoportok népsűrűség szerint (2000) 

Sorszám Népsűrűség (fő/km2) Kistérség 

1. 500 fölött Érdi (865,2), Dunakeszi (662,7) 

2. 250-500 Budaörsi (370), Gödöllői (293,5), Pilisvörösvári (282) 

3. 200-250 Monori (249,9), Szentendrei (243,4), Veresegyházi 

(239,5), Ráckevei (233) 

4. 150-200 Váci (167,6), Gyáli (162,2) 

5. -150 Aszód (146,4), Nagykáta (106,7), Cegléd (97), Dabas 

(88,3), Szob (39,6) 

Forrás: KSH Pest megyei évkönyve 2010. 

 

Kistérség csoportok a 120 fő/km2-nél nagyobb népsűrűségű településeken lakók aránya 

szerint (2010) 

Sorszám % Kistérség 

1. 90 fölött Budaörs, Dunakeszi, Érdi, Pilisvörösvár, Szentendrei, Monori 

2. 70 – 90 Aszódi, Gödöllői, Ráckevei, Váci, Veresegyházi 

3. -70 Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Nagykátai, Szobi 

Forrás: KSH Pest megyei évkönyve 2010. 

 

A népesség szerkezetének tekintetében a legfőbb sajátosság a megye korstruktúrájának 

kettőssége. Az Ipoly mentén és a Börzsöny kistelepüléseiben országos szinten is magas az 

elöregedés, azaz az idősebb korosztályok teljes népességen belüli magas részaránya és a 

fiatal népesség relatíve kisebb részesedése, amely az érintett települések reprodukciós 

képességének csökkenésével jár. Az elvándorló népesség javarészt a fiatal és középső 

korosztályok köréből kerül ki, ami népességen belüli részarányuk csökkenése mellett a 

települések demográfiai megújuló képességének esélyét is visszaveti.  

A házasságkötések száma a 2000-es 4966-ról, 4306-ra csökkent, miközben a válások száma 

2554-ről 2913-ra emelkedett. A család szerepe tehát degradálódik, ugyanakkor az élve 

születések száma 11.043 főről 12.427-re nőtt az időszakban, tehát a házasságon kívül 

született gyermekek száma, illetve csonka családban élő gyermekek száma nő. 
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 Lakásállomány változása 
 

A lakásállomány országos viszonylatban Közép-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúl 

régióban gyarapodott a legnagyobb mértékben az elmúlt évtizedben. A lakásállomány 2010-

ben 393526 volt, 2010-re ez a szám 454805-re nőtt, mintegy 16 %-al. A lakásépítési kedv a 

válság, a hitelezés leállása, az önkormányzati adóztatás erősödése (telekadó, 

közműfejlesztési hozzájárulások bevezetése-emelése, úthasználati díjak bevezetése), a 

bizonytalan gazdasági helyzet miatt az elmúlt három év alatt a harmadára-negyedére esett 

vissza. Jellemző adat, hogy míg 2008-ban a megyében 10.401 db. építési engedélyt adtak ki, 

addig 2010-ben 3833db-ot. 

A lakásállomány területi megoszlása nem változott jelentősen, egyedül Pest megye 

részaránya növekedett 1 százalékot meghaladó mértékben. A lakásállomány egyharmada 

Közép-Magyarországon található, minden ötödik lakás Budapesten, és minden tízedik Pest 

megyében van. 

 

 Foglalkoztatás, jövedelem 

 

A gazdasági fellendülés és a budapesti foglalkoztatási lehetőségek miatt Pest megyében a 

munkaképes korú (15 – 74 éves) népesség aktivitási aránya hazai viszonylatban magas; 

57,5%, míg az országos átlag 55,5%.  De így is elmarad, legalább 10%-kal, a nyugat-európai 

értékektől. Részben a fekete foglalkoztatás nagy aránya miatt. 

A KSH munkaerő felmérése alapján a munkanélküliség 8,7%-os, az országos átlag 11,2% 

munkanélküliség).  A regisztrált munkanélküliek száma 2010-ben 47,2 ezer fő. A térség 

vállalkozóinak véleménye szerint a megyében sokkal inkább a munkaerőhiány a jellemző. 

Több szakmában erős hiány van, amelyet sok esetben Budapestről, vagy a szomszédos 

megyékből, gyakran külföldről is pótolnak. Növelve a Pest megye területére ingázók számát. 

Ugyanakkor a Pest megyeiek főleg a jobban fizető és gyakran kvalifikáltabb 

munkalehetőséget nyújtó budapesti munkahelyet foglalják el. A munkaerőhiány gátolja a 

vállalkozások növekedését.  

A munkanélküliek döntően szakképzettség és munkahelyi ismeretek nélküli ember. A megye 

egészére kiterjedő, de különösen a perifériára jellemző probléma. A strukturális 

munkanélküliség a társadalmi kohézió, a területi kohézió egyik legnagyobb akadálya.  A 

szakképzetlen, gyakran tartósan munkanélküli réteg visszavezetése a munkaerőpiacra ezért 

kiemelten fontos.  Strukturális problémákra utal, hogy az alkalmazásban állók havi bruttó 

átlagkeresete lényegesen alacsonyabb Pest megyében (195.516 Ft/hó), mint Budapesten 

(248.775 Ft/hó) és alacsonyabb az országos átlagnál is (201.272 Ft/hó). 
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4. Gazdaságszerkezet 
 

A demográfiai folyamatokkal összevetve a gazdaságról nem állnak rendelkezésre 

megfelelően rétegzett információk. Az extrém jövedelmi különbségek is jelzik azonban, hogy 

kiemelkedő eltérések vannak a gazdasági térszerkezetben: beruházásokban, az üzleti és 

közszolgáltatások szerkezetében, hozzáadott értékben, külpiaci jelenlétben, vállalkozási 

dinamikában, az üzleti infrastruktúra kiépítettségében.  

Az ipar és a feldolgozóipar évtizedes központjai, valamint a kulturális centrumok ugyancsak 

évtizedekre visszanyúló fejlődése alapján kijelenthető, hogy Pest megye gazdasági fejlődését 

meghatározza a kulturális ipar, egyes kreatív ipari tevékenységek, a turizmus, de az olyan 

hagyományos ágazatok is, mint az autóipar, az elektronika, általában a feldolgozóipar. A 

logisztikai kivételével nem jellemző a zöldmezős beruházások magas aránya. A logisztika 

tekintetében nyilvánvaló a szakosodás. Kedvező a felsőoktatás jelenléte és közelsége. 

Saját kihívásként értelmezhető, hogy magas az aránya az olyan üzleti tevékenységeknek, 

amelyek atipikusak a gazdaságfejlesztés tekintetében, mely a feldolgozóipari beruházások 

egy meghatározott körének, az üzleti szolgáltató központoknak, vagy a hagyományos K+F 

aktivitás ösztönzésének kedvez. Az újabb prioritások tekintetében kedvező a fenntartható 

településekkel (az energiahatékonyság, a megújuló energetika, az UHG kibocsátás 

csökkentése) kapcsolatos érdeklődés növekedése, és klaszterek is rendkívül magas számban 

jelennek meg pályázatokon, de általában véve az egyes térségben és tevékenységekben rejlő 

potenciálról kijelenthetjük, hogy rejtett, nem-látható lehetőségeket hordoznak.    

A jelenlegi gazdasági mutatók kifejezetten kedvezőtlenek. Az országos átlagot meghaladóan 

romlik például azoknak a szolgáltatásoknak a gazdasági helyzete, amelyek között vélhetően 

ott vannak azok a tudásszolgáltatások is, melyek a jövő szempontjából figyelmet 

érdemelnek. (A helyzetértékelést gyengíti a vonatkozó statisztikai adatok nem megfelelő 

részletezettsége.) A logisztikai beruházások leálltak, mint ahogy a nagyobb hozzáadott 

értéket hordozó ingatlanfejlesztések, ipari park-fejlesztések.  

Pest megye turisztikai ipara sajátos: egyrészt jelen vannak az ország egészében általános 

trendek, így a wellness és az egészség-turizmus. Másrészt jelen van a kulturális sokszínűségre 

és szolgáltató központokra alapozott turizmus. Megállapítható, hogy e hagyományosan erős 

kulturális iparra alapozott turizmus még mindig messze a lehetőségek alatt teljesít. Ahogy 

hasonló a helyzet az újabban felkarolt valamennyi szegmensben is (az élmény-turizmus 

minden fontos területén, így a lovas-turizmusban). A modellértékű megoldások jelen vannak.  

Összességében kijelenthető, hogy jelenleg a megyének nincs jól körülírt, részletes és 

informatív gazdasági és társadalmi profilja. Annak ellenére, hogy számos modellértékű 

megoldás, szolgáltatás van jelen, hogy kiváló adottságokkal rendelkezik, hogy egyes 
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sikertörténetek jól dokumentáltak (például Európa egyik legnagyobb filmes gyártókapacitása 

található meg a megyében, több helyen és érdekeltség révén).  

Nem áll rendelkezésre érdemi információ a KKV szektor külgazdasági aktivitásáról, így 

exportpotenciáljáról sem. Nem készültek esettanulmányok, még jól körülírható 

szegmensekben sem – a kézművesipartól a kertészetig bezárólag, vagy a fenntartható 

építészetben, az építési-szerelési szolgáltatásokban, az innovációs szolgáltatásokban, a 

feldolgozóipari értékláncokhoz kapcsolódó tudás-intenzív és egyéb szolgáltatások 

tekintetben. Nem áll rendelkezésünkre inputoutput elemzés, vagy értéklánc-elemzés, amely 

kézzelfoghatóvá tenné, hogy ezek a szolgáltatások, illetve a kreativitás, a tipikus és atipikus 

innovációs teljesítmények hogyan járulnak hozzá a megye gazdasági teljesítményéhez, 

exportjához – a fontosnak tartott szegmensek versenyképességéhez. Alapkutatásokra és új 

módszertani megközelítésre van szükség, hogy ezt a profilt elkészítsük; olyan kutatásokra, 

amelyek a jelenlegi kutatásokhoz mérten rétegzettek, érzékenyebbek a kis volumenben 

termelő/szolgáltató vállalkozások teljesítményére, a helyi, térségi, és nemzetközi 

orientációban működő vállalkozások eltérő preferenciáira. Hasonló hiányosságok gátolják a 

klaszterek, az együttműködések, a stratégiai partnerségek felmérését és értékelését; 

miközben egyértelműen látható a bizalom, a társadalmi tőke rendkívül alacsony szintje, mint 

egy olyan tényező, amely gátolja a gazdaság fejlődését, a hatékony versenyt, az innovációt.  

Összességében megállapítható, hogy Pest megyében eltérő az itt elérhető, rendelkezésre 

álló erőforrások (szervezeti, emberi, technológiai, fizikai, pénzügyi) összetétele, mint más 

megyékben; ahogy sajátos a kedvezmények és támogatások rendszere, földrajzi 

elhelyezkedése és az infrastruktúra; különleges módon befolyásolja a Főváros közelsége, 

valamint a piac, a főváros és a főváros körüli csomópontok, valamint e csomópontokon 

keresztül a nemzetközi piac földrajzi és virtuális közelsége. Joggal feltételezhető ezért, hogy 

nem csak általában Pest megye gazdasága, vagy turisztikai és kulturális ipara, hanem az ipari 

és feldolgozóipari ágazatok, továbbá egyes szolgáltatások tekintetében is olyan komparatív 

előnyökkel rendelkezik a megye, amelyeket a továbblépés érdekében fel kell tárni.     

 

 Nemzetközi jelentőséggel bíró trendek  

 

Változás figyelhető meg a nemzetközi munkamegosztásban, ami megteremtheti a 

kiegyensúlyozottabb fejlődés lehetőségét.  Ez a változás elsősorban Kínával kapcsolatos; 

azzal a ténnyel, hogy a part menti területekre, jól felszerelt kikötők köré, a nagy létszámú és 

koncentrált munkaerőre, tervezett infrastrukturális fejlesztésre és támogatott 

vállalkozásokra, valamint műszaki egyetemek által kibocsátott mérnökök százezreire 

alapozott iparfejlesztés elért egy határt, amit átlépve a további extenzív növekedés 

jelentősen megdrágult. A bérnövekedés miatt, és/vagy a belső területekről történő logisztika 

költségei miatt.  
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Önmagában a költségek növekedése az érintett tevékenységekben nem elsősorban Pest 

megyének kedvez, hanem az ország elmaradottabb vidékeinek. A trend része azonban az is, 

hogy a teljes tényezőhatékonyság miatt mind inkább előtérbe kerül a piac közelsége, a 

fogyasztókkal kialakított kapcsolat minősége. Ez adja az alapját a Kínai kiinduló, és fejlett 

országokba irányuló tőkeáramlásnak, az „insourcing” folyamatának. Ezért feltételezhető, 

hogy Pest megye képes élni a lehetőséggel, amit ez a trend jelent. Különösen akkor, ha nem 

csak a fizikai elhelyezkedésre, valamint infrastruktúrára összpontosít, hanem a 

szolgáltatások, a kapcsolatok és az együttműködések fejlettségére, minőségére; s ha képes 

hatékonyan összpontosítani – például a kifejezetten az agglomerációt kereső befektetésekre.  

A klaszterek, technológiai parkok, egyetemek nemzetközi fejlődésének trendje kikényszerítik 

ipari parkok, vállalkozási övezetek, klaszterek fejlesztésének újragondolását. Egyre nagyobb a 

verseny a mérethatékonyság tekintetében, kevésbé a kibocsátás összértéke, sokkal inkább a 

„scope” a tevékenységi területetek, kompetenciák, szolgáltatások sokfélesége alapján. 

Megkerülhetetlennek tűnik a konszolidáció, valamint az együttműködések, a szolgáltatások, 

az intézmények és a versenyszféra partnerségének újragondolása; a célzottabb és 

rétegzettebb megoldások előnyben részesítése. Az ipari park fejlesztésében a terület 

infrastrukturális fejlesztése, illetve az alapvető szolgáltatásportfolió kialakításáról a hangsúly 

szükségszerűen átkerül a megfelelő üzleti modell kialakítására az ingatlangazdálkodástól a 

közös projektekbe és induló vállalkozásokba irányuló befektetésig.  

A konszolidációval (koncentrációval) összefüggésben, de önmagában is, figyelmet érdemlő 

nemzetközi trend a térségi alközpontok újragondolása, egyes specifikus funkcionális 

szerepének megerősítése, innovációs értékű megoldásokkal. Ez a trend sem áll önmagában, 

része egy általános tendenciának, amely előbb kimutatta a mikro-agglomerációk szervező 

erejét, majd újraértékelte a helyi közösségek értékteremtő, illetve innovációs képességét, 

azt a hozzájárulást, amely a hatékonyság jelentős mértékű javulását eredményezi. Továbbá, 

az is megállapításra került, hogy egy sor társadalmi és gazdasági kihívásra adott válasz 

szükségszerűen feltételezi a helyi hozzáadott érték magas arányát, újraértelmezi a helyi 

piacok jelentőségét a térségi ökoszisztémában. Pest megye, kisvárosai miatt, valamint az 

agglomerációs települések sajátos problémái miatt különösen érdekelt abban, hogy 

megfelelően csatlakozzon ehhez a trendhez.  

A nemzetközi trendek között az egyik legtöbbet tárgyalt a társadalmi/közösségi innovációk 

előretörése. A koncepció lényege, hogy kis közösségek, helyi, sajátos társadalmi problémákat 

képesek megoldani úgy, hogy együttesen jelentős hatást gyakorolnak. Az egészségügy, a 

kultúra, az idősebb generációk integrálása, az energiahatékonyság – egy sor olyan téma 

tekintetében játszanak egyre fontosabb szerepet, amely Magyarország, illetve az EU kiemelt 

célkitűzései között felsorolásra kerültek.  
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Értékelésünk szerint ezek a trendek – az együttműködés, a helyi közösségek, és az innováció 

újragondolása – teszik megalapozottá a területi kohézió uniós szinten is megfogalmazott 

célkitűzését, amely az egyes térségek sokszínűségére, adottságaira összpontosít.  

 

 Gazdasági tendenciák Pest megyében  

 

Pest megye a rendszerváltás utáni első években, Magyarország megyéi között, a gazdasági 

fejlettség tekintetében a vesztesek csoportjába került. Majd a 90-es évek második felétől 

felzárkózott a vezető közép- és nyugat-dunántúli megyék közé. Az elmúlt években azonban a 

gazdaság fejlődése Pest megyében is megtorpant.  

A Pest megy által létrehozott termelési érték (GDP) a legmagasabb a megyék között. Az 

elmúlt években, 2008-ig Pest megye GDP-je jelentősen emelkedett. A gazdasági fejlettséget 

jellemző egy főre jutó GDP mutatóját tekintve a megye folyamatosan pozíciót javított, három 

év alatt (1997-1999) két helyet lépett előre; a 10.-ről a 8. helyre került, 2009-ben már a 4. 

helyen állt.  

 

GDP/fő mutató alakulása (eFt) 

 1997 1999 2008 2009 Növekedés (%) 

Pest megye 653 911 2317 2169 -6,3 

Megyék átlaga 675 904 1978 1865 -5,7 

Megyék átlagának 

százalékában 

  115,9 115 -0,07 

Megye sorrendje az egy 

főre jutó GDP alapján 

10. 8. 5. 4.  

Forrás: KSH Pest megyei évkönyve, 2010. 

A megye gazdasági fejlődését magyarázza 

 a vállalkozások magas száma 

 a külföldi befektetések nagy aránya és 

 a korszerűsödő gazdasági szerkezet 

2010-ben 174.782 vállalkozás működött a megyében – a legtöbb a megyék között -, 

amelynek több mint 47%-a (83.415) társas vállalkozás. A vállalkozás sűrűség tekintetében 

csak Győr-Moson-Sopron, Zala és Csongrád előzi meg Pest megyét. 

A magas vállalkozás sűrűség igen szétaprózott vállalati struktúrával társul. A működő társas 

vállalkozásoknak csak 1,05%-a közép- vagy nagyvállalat. A szétaprózottság ellenére 

vállalkozói egyesület csak nagyon kevés jött létre a megyében. A cégek kapcsolata általában 

rendkívül laza. Az együttműködésnek nincs meg a kultúrája, sem az intézményei. A 

kisvállalkozásokat támogató pénzügyi, szervezeti háttér fejletlen. 
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Pest megye eredményei kimagaslóan jók a külföldi tőkevonzás tekintetében. A megyék 

között messze kiemelkedik a működő külföldi érdekeltségű társas vállalkozások száma. Míg 

Pest megyében 2764 ilyen szervezet van, addig az utána következő Győr-Moson-Sopron 

megyében csak 1311. Budapest ugyanakkor jócskán megelőzi a vidéki megyéket 17.821 

vegyes vállalatával. 

Nemcsak a külföldi érdekeltségű vállalat szám magas, hanem a megyében befektetett 

külföldi tőke nagysága is; az országban befektetett összes külföldi tőke 12,4 %-a Pest 

megyében realizálódik. Ugyanakkor a megyében is problematikus a külföldi cégek 

beágyazódása a gazdaság szövetébe. A beszállítói programok eddig kevés sikerrel jártak. A 

beágyazódás akadálya az is, hogy az önkormányzatok általában nem tudtak működő 

kapcsolatot kialakítani a településen működő külföldi cégekkel. 

A megye gazdaságának fejlődését tanúsítja a beruházások gyorsan növekvő értéke, amely 

tendencia azonban a válság hatására 2009-től megtorpant, míg 2008-ban az összes pest 

megyében megvalósult beruházás értéke 448.140 millió Ft-volt, addig 2009-ben már csak 

369.086 millió, 2010-ben pedig 367.298 millió Ft.  A 19 megye összes vállalati beruházásának 

9,6%-a Pest megyében valósult meg 2010-ben.  

 

 Pest megye gazdasági szerkezete 

 

Pest megyében kiugróan magas a kereskedelem aránya, még Budapesthez képest is. A 

(szinte kizárólag multinacionális) kereskedelmi központok – igazodva az ország centrális 

gazdaságához és közlekedéséhez – jelentős részben Budapest közvetlen környékén jöttek 

létre, és a kereskedő cégek elosztó központjai is főleg az agglomerációba települtek. Kialakult 

a megyében egy kereskedelmi, logisztikai gyűrű, döntően az M0 autóút mentén, amelynek 

további fejlődése várható az újonnan megépült szakaszon. 

Az ipar aránya csökkenő a foglalkoztatási szerkezetben, alacsonyabb a megyék átlagánál, de 

inkább a „vidéki Magyarországhoz” van közelebb, mint Budapesthez. 

Az építőipar, tükrözve a budapesti konjunktúrát és a megyei lakásépítési boom-ot, nagyobb 

foglalkoztató a megyében, mit máshol, az elmúlt években a válság hatására azonban 

drasztikus visszaesés van az ágazat termelési értékében. 

A mezőgazdaság szerepe Pest megyében kisebb, és rohamosan csökken, különösen az 

agglomerációs térségekben. A szántóföldi növénytermesztésben az 1996-2000 közötti 

átlagosan megművelt területek nagysága 266.512 ha-ról 2010-re 219.402 ha-ra csökkent, a 

zöldségfélék termesztése a 2000-es 150.769 to-ról 57.134 to-ra csökkent, a szőlőtermesztés 

területe ugyanezen időszakban 8.466 ha-ról 3.018 ha-ra zsugorodott, a termelt mennyiség 

36.338 to-ról 4620 to-ra, míg a gyümölcstermelés 111.245 to-ról 44.424 to-ra csökkent. 
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A szolgáltatások aránya – csakúgy a fizikai (közlekedés), mint a gazdasági (pénzügyi, 

szálláshely), valamint a személyi (egészségügy, az oktatást kivéve) és a közigazgatási – Pest 

megyében elmarad a többi megye átlagától és Budapesttől is, tekintve, hogy a megye lakosai 

nagyban támaszkodnak a budapesti szolgáltatásokra, és intézményei is többnyire 

Budapesten működnek. A kereskedelem és oktatás mellett a szállítás-raktározás, valamint az 

un. „ingatlan és gazdasági szolgáltatás” kategóriában magasabb a Pest megyei arány a 

megyék átlagánál. 

Budapesttel összevetve továbbra is igen alacsony a megyében a K+F-re fordított összeg, bár 

az összes K+F ráfordítás az elmúlt évtizedben mintegy megháromszorozódott, 2010-ben 

12.223m Ft volt. A kutató-fejlesztő helyek száma 158-ról 196-ra nőtt 2000 óta, az összes 

dolgozó tényleges létszáma azonban nem nőtt szignifikánsan, 28mFt-ról viszont 70 mFt-ra 

nőtt az egy kutató-fejlesztő helyre eső ráfordítás. 

 

Gazdasági szerkezet a foglalkoztatottak megoszlása alapján (%) 

Ágazat Pest megye Megyék átlaga Budapest 

Mezőgazdaság 1,9 3,9 0,2 

Ipar 23,4 26,6 11,9 

Építőipar 7,5 5,8 4,8 

Kereskedelem, gépjárműjav. 22,4 14,5 16,9 

Szálláshelyek, vendéglátóipar 3,7 3,8 4,1 

Szállítás, raktározás 7,2 6,7 6,4 

Pénzügyi tevékenység 1,0 1,45 4,2 

Ingatlan, gazdasági 

szolgáltatás 

1,8 1,3 2,6 

Közigazgatás 3,8 6,8 11,3 

Oktatás 7,7 9,0 6,7 

Egészségügy 5,7 10,0 5,8 

Egyéb 13,9 10,0 25,1 

Összesen 100,0 100,0 100,0 

Forrás: KSH Pest megyei évkönyv, 2010. 

 

Az egyes gazdasági ágak belső szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy az iparon belül a 

korszerű ágazatok dominálnak, relatíve magas a feldolgozóipar, ezen belül a gépipar és a 

vegyipar aránya. 
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Iparági foglalkoztatási szerkezet (%) 

Térség Élelmiszer-

ipar 

Textilipar Vegyipar Gépipar Feldolgozó-

ipar összesen 

Pest megye 15,6 5,8 13,2 37,8 21,3 

Megyék 

átlaga 

15,4 16,0 8,5 28,5 23,8 

Forrás: KSH Pest megyei évkönyv, 2010. 

A megye iparának alap problémája a szakmunkás képzés megoldatlansága, különösen a 

korszerű gépipari szakmákban. Az igényeknek megfelelő képzés és kínálat hiánya a gazdaság 

fejlődésének legkomolyabb gátja. 

 

Az 50 főnél többet foglalkoztató vállalkozásokat felmérő statisztika szerint Pest megye az 

ipari termelés növekedése szempontjából is elmaradt a megyék átlagától, ami az ipari 

termelés további térvesztésére utal. A megyében az ipari foglalkoztatottak száma (75527) az 

elmúlt 10 évben kb. 10 ezer fővel, mintegy 17%-kal csökkent. Ezzel együtt az ipari termelés 

értéke az elmúlt 3 évben (2008: 1790 milliárd Ft; 2009: 1524,2 milliárd Ft; 2010:1828 milliárd 

Ft) 50%-kal nőtt, és közel hasonló mértékben emelkedett az egy lakosra jutó termelési érték. 

(2008: 1486,5 ezer Ft; 2009: 1247,7 ezer Ft; 2010: 1481,7 ezer Ft) 

 

 Az ipari termelés      

Megnevezés 2000 2007 2008 2009 2010 

A termelés értéke, milliárd Ft 882,1 1 676,4 1 790,0 1 524,2 1 828,0 

Egy lakosra jutó termelési érték, 

ezer Ft 830,0 1 413,7 1 486,5 1 247,7 1 481,7 
Forrás: KSH Pest megyei évkönyv, 2010. 

Jelenleg közel 8 ezer ipari vállalkozás működik a megyében, ennek kb. a kétharmada társas 

vállalkozás. A legtöbb ipari vállalkozás a gépiparban, fa-papír-nyomda iparban és a 

fémfeldolgozásban működik. 

 

 Ipari parkok 

 

Az ország ipari parkjainak egy hatoda a megyében működik. A két integrátor park egyike 

ugyancsak itt található (BITEP – Budaörs). Az innovációs folyamatok felgyorsítását a 

csúcstechnológia térségbe telepítését nagyban szolgálják ezek a korszerű gazdaságfejlesztési 

struktúrák. Ugyanakkor látható, hogy nem elég egy működő és sikeres ipari parkhoz, hogy az 

alapinfrastruktúra rendelkezésre álljon, amit a mintegy 10 évvel ezelőtti ipari park alapítási 

láz keretében igyekeztek megvalósítani. Ezek közül a parkok közül csak azok voltak sikeresek, 
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ahol megfelelő szolgáltatói háttér és létre tudott jönni, illetve a parkokba betelepülő cégek 

között, illetve a térség vállalkozói között együttműködési kapcsolatok, láncok alakultak ki. 

Pest megyében nagy igény lenne települési, kistérségi szintű vállalkozói parkokra, ahová a 

települések lakóövezeteiben működő kisvállalkozások tudnának kitelepülni, többnyire 

bérlőként, igénybe véve a parkok teljes körű szolgáltatásait. Ez a szegmens a hagyományos 

ipari parki rendszerbe nem tud illeszkedni, azt nem tudja megfizetni. Az ipari parkok egy 

jelentős része ugyanakkor már nem képes olyan cash-flow kitermelésére, amely megfelelő 

hátteret nyújtana a szolgáltatástartalom jelentős bővítéséhez, új befektetésekhez.  

Az agglomeráció fejlődését illetően már az évtizeddel korábban készült területfejlesztési 

koncepció és stratégia rögzítette, mint alapvető célkitűzést, a spontán szuburbanizáció 

megállítását. A szabályozatlan ingatlanfejlesztések nem csak a természeti értékek, 

erőforrások pazarlását eredményezték, hanem olyan településszerkezetet hoztak létre, 

amelyen belül a helyi igényeket kielégítő szolgáltatások hiányoznak, vagy rendkívüli 

mértékben koncentráltak, míg az iparfejlesztés, a gazdaságfejlesztés elmaradt. Az elmúlt 10 

év értékelése alapján megállapítható, hogy a kedvezőtlen folyamatokat nem sikerült 

megállítani, illetve visszafordítani.  

Különleges jelentőséggel bírnak azok a kiemelkedő értékű fejlesztések, amelyek – például 

Törökbálinton, a Zsámbéki-medencében, a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér környezetében 

– a térség gazdasági teljesítményét és szerkezetét jelentős mértékben megváltoztatják. A 

kiemelkedő méretű projektek megalapozottsága még nem bizonyított.  

A nemzetközi reptér ügyében a nemzeti légitársaság csődjétől függetlenül is még kérdéses, 

hogy európai, vagy régiós jelentőséggel fog bírni, mint szolgáltató, elosztó központ. A 

kiemelkedő méretű projektek árnyékában pedig továbbra is elaprózódott, töredezett ipari 

park hálózat jött létre. A Pest megyei ipari parkok száma magas, a befektetések fókusza a 

rövid távú megtérülésen van, a stratégiai megfontolások hiányosak, vagy teljesen 

hiányoznak. Indokolt lenne a konszolidáció. A megkülönböztető erővel bíró fejlesztésekről 

nem áll rendelkezése felmérés, de vélelmezhető, hogy a valódi változást eredményező 

fejlesztések száma elmarad a lehetségestől.  
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5. Infrastruktúra 
 

Rendkívül kedvezőtlen, a növekvő népesség igényeitől messze elmarad az épített 

infrastruktúra, a közszolgáltatások és intézmények kiépítése, a közutak és a közlekedés, az 

iskolák és az óvodák, az egészségügyi és egyéb ellátás helyzete.  

  

 Pest megye közlekedési hálózatai 

 

Magyarország közlekedési hálózata – a történelmi hagyományoknak megfelelően – centrális, 

így Pest megye több nemzetközi és országon belüli fő közlekedési irány metszéspontjának 

környezetében helyezkedik el. Ennek megfelelően a jelentős forgalmi célpont jellege mellett 

– közlekedési ágazatonként különböző mértékben, de – nagy a tranzit közlekedés szerepe is. 

Pest megyében a sugárirányú elemek túlsúlyban vannak, viszont a centrális 

közlekedésszerkezet csak akkor működik egészségesen, ha a sugárirányú és harántoló 

elemek megfelelő számban vannak jelen a hálózatban, vagyis egyik irány sincs túlsúlyban. 

Ebből adódóan Pest megye egyes térségeiben hiányzik a gyűrű irányú közlekedési 

összeköttetés a sugárirányú hálózatok között. 

Ezen túlmenően Budapesten és közvetlen környezetében (hozzávetőleg az agglomeráció 

területén) a közúti közlekedési problémák már olyan jelentősek kezdenek lenni, amelyek 

kisugárzásaképpen a megye egyéb – természetesen azért a Fővároshoz közeli – területein is 

átstrukturálódik a forgalom. A Budapesten hiányzó úthálózati elemek miatt bizonyos 

kapcsolati relációkban vagy jelentős forgalomlassulással járó túlterhelődések keletkeznek, 

vagy mintegy “kiszorul” a forgalom a Fővárosból a megye területére.  

Budapest közlekedési vonzáskörzete – a fővárosi ingázó-forgalom alapján – mintegy 188 

települést foglal magába, ez Pest megye településein kívül a környező megyékre is kiterjed. 

Ezekből naponta 225 ezren érkeznek Budapestre. A forgalom megoszlása kiindulási hely 

szerint: mintegy 60%-a az alföldi oldalról, 40%-a a dunántúli oldalról érkezik. 

Az utazások megoszlása a tömegközlekedés és személygépkocsi közlekedés között a megye 

településeinek egymás közötti 30-70%-os arányával szemben a budapesti határt átlépő 

utazásoknál 45-55%. A megyén belüli forgalomban a tömegközlekedés arányának alacsony 

volta mutatja egyúttal a tömegközlekedésben meglevő hiányosságokat is. 
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Közúti közlekedés 

Pest megyét számos európai közlekedési rendszer (Helsinki folyosó) szeli át, amely az ország 

közlekedés-földrajzi helyzetéből adódó tranzit igények kielégítését szolgálja.  

Az országon belüli távolsági közúti forgalom – az országos főúthálózat sugaras szerkezete 

miatt – jelentős részben érinti a megyét. Az országos főutak Pest megyei szakaszán a 

forgalom (Budapest határán mérve) napi kb. 200.000 e jármű/irány. Ebből a távolsági 

forgalom, amely az agglomeráció határát is átlépi, kb. 40%. 

Pest megyének közlekedés-földrajzi elhelyezkedése – az országos hálózati adottságok miatt – 

a fő közlekedési irányokban jó a kapcsolata, de jelentős városok, megyeszékhelyek csak 

másodrendű főúton érhetők el.  

A sugárirányban Budapestről kiinduló 32 országos útvonal közül 5 autópálya (M1-M7, M3, 

M31, M5, M6), 6 országos elsőrendű főút (2, 3, 4, 5, 6, 7). A másodrendű főutak száma 6 (10, 

11, 31, 51, 510, 1), a többi országos közút.  

A főváros határán áthaladó 30 országos útvonal közül a 17 autópálya és főút bonyolítja le a 

kétirányú forgalom 75%-át. Az agglomeráció külső határán átlépő forgalom a főváros határát 

keresztező forgalomnak kb. 60%-a, tehát a megye Fővárostól távolabb fekvő területei már 

inkább a szomszédos megyék forgalomsűrűségét mutatják. A főváros környéki települések 

igen jelentős budapesti célú forgalma az országos közutakon kívüli, helyi kapcsolatok 

hiányában a távolsági forgalom mellett szintén elsősorban a főutakat terheli. A különböző 

jellegű forgalmak ilyen keveredése nem csak a főutak egyes szakaszainak túlterhelődése 

miatt nem szerencsés, hanem a különböző forgalmi folyamok összefonódása a 

balesetveszélyt is nagymértékben fokozza. 

Vasúti közlekedés 

Az országos vasúti törzsvonal-hálózat centrális jellege miatt a vasúti hálózat teljes szállítási 

teljesítményének több mint 50%-a érinti a megyén áthaladó, Budapestre befutó vonalakat. A 

vasútvonalak vágányhálózatának jelentős része rossz műszaki állapotú. 

A megyét érintő vasútvonalakon lebonyolított személyforgalomnak kb. 50%-a a fővárosi 

agglomerációból indul, a másik 50%-a az ország területéről érkező távolsági forgalom. A 

vegyes forgalom miatt a távolsági és nemzetközi forgalom, valamint a más kezelést igénylő 

elővárosi forgalom keveredése akadályozza az optimális forgalom lebonyolítását.  

Az áruszállítási teljesítmény csökkenése a személyforgalomnál jelentősebb és ez sokkal 

érzékenyebben érinti a vasút gazdálkodását. Az ország gazdasági szerkezetének átalakulása, 

a nemzetközi kapcsolatrendszer megváltozása, a közúti motorizáció nagymértékű 

térhódítása jelenti a legfőbb külső tényezőket, míg az alacsony szolgáltatási színvonal, az 

általánosan rossz műszaki állapot, a nem megfelelő tarifarendszer, a marketing valamint a 

piaci szemlélet hiánya, mint belső tényezők járultak hozzá a vasúti forgalom nagyarányú 
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csökkenéséhez. Ezek a tényezők nem függetlenek egymástól, némely esetben egymás 

negatív hatásait is erősíthetik. 

 Vízi közlekedés 

A Dunán menetrendszerű belföldi hajózás csak Budapesttől északra van, a nemzetközi 

hajózás a déli Duna-szakaszt is igénybe veszi. A nemzetközi vízi turistaforgalom az elmúlt 

években növekedett, a nyári csúcsidőszakban a Főváros nemzetközi hajóállomása túlterhelt. 

A nemzetközi forgalomban szárnyashajók is közlekednek, de a hajóforgalom nagyon 

Budapest centrikus, a megye inkább csak a csúcsszezoni, dunakanyari turistaforgalomból 

részesedik. A Duna-Majna csatorna megépültével várt jacht-forgalom növekedés nem 

következett be. 

Az országon belüli hajóforgalom is turisztikai célú, jelenleg hivatásforgalom a vízi 

közlekedésben nincs. A menetrend szerinti járatok elsősorban a Dunakanyar turisztikai 

célpontjáig közlekednek. Az itt levő települések többnyire rendelkeznek hajóállomással, de 

az idegenforgalom helyi kínálata általában nem elég vonzó a hajóállomások környékén.  

A nemzetközi és belföldi teherforgalmú kikötő Budapesten, Csepelen van. A kombinált 

áruszállítási módokhoz a Csepel-szigeti kikötő kapcsolatai nem kedvezőek, vasúti 

megközelítése körülményes, közúti kapcsolatai közvetlenül csak Budapesten belül és csak 

Pest felé vannak és túlterheltek, a megyén belüli elérési lehetőségek nem teszik vonzóvá a 

vízi szállítást még akkor sem, ha ez egyébként gazdaságosabb lenne. 

 Légi közlekedés 

Az ország légi forgalmának túlnyomó részét lebonyolító Liszt Ferenc repülőtér csak részben 

fekszik a megye területén, de országos jelentősége miatt hatása a megyére is kisugárzik. 

Jelenlegi 6,5 millió utas/év forgalma két terminálon bonyolódik le. A repülőtér műszaki 

létesítményei és a forgalomra vonatkozó előírások a jelenlegi forgalom kétszeresének 

lebonyolítására is lehetőséget adnának.  

A megye egyéb repülőtereinek funkciója, jövője bizonytalan. 

 Közforgalmú közlekedés 

Pest megyében a közösségi közlekedést a BKV, a MÁV és a VOLÁNBUSZ bonyolítja le. A 

főváros határát közösségi közlekedési eszközzel átlépő 216.000 utas/nap 30 %-a BKV 

autóbusz és HÉV vonalon utazik, a MÁV és a VOLÁN részesedése az utasforgalomból 43 és 27 

%. A főváros környéki közforgalmú közlekedésében egységes tarifa és integrált hálózatok 

hiányában a három szolgáltató vállalat vonalai között a forgalom a területi feltárás, illetve a 

szolgáltatási színvonal alapján oszlik meg.  

 Kerékpáros közlekedés 

A fővárosban és környékén a kerékpáros közlekedés aránya a többi közlekedési ágazatokhoz 

viszonyítva nem jelentős. A kerékpáros közlekedés feltételei nem alakultak ki, a 
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kerékpárutak száma kevés, nem alkotnak összefüggő hálózatot, a kerékpározással 

kapcsolatos szolgáltató létesítmények kiépítése elmaradt.  

  

 Kommunális ellátás   

 

A kommunális ellátás terén jelentős mértékű javulás állt be az elmúlt tíz év fejlesztéseinek 

köszönhetően a 2000-es állapotokhoz képest. Pest megye a vezetékes ivóvízzel ellátott 

lakások számában utolérte az országos átlagot, 332.202 lakásról 430.208-ra nőtt a hálózatba 

bekötött lakások száma (94,6%). Még látványosabb az eredmény a csatornahálózatba 

bekötött lakások terén, ez 2000-ben 133.093 volt, 2010-ben 306.200 (67,3%). 

Szintén jelentős a fejlődés a kommunális hulladék gyűjtése terén, az ebbe bevont lakások, 

üdülők száma az időszakban 373.720-ról 460.912-re nőtt.  

Bezárásra kerültek a korszerűtlen települési hulladéklerakók, a 2000-ben működő 67 lerakó 

helyett 2010-ben 9 modern regionális lerakóba kerül Pest megye kommunális hulladéka. 

 

 Humán infrastruktúra 

 

10 évvel ezelőtt a legégetőbb problémák közé tartozott a megyében az elégtelen bölcsődei, 

óvodai, általános iskolai ellátás helyzete. Mára az adottságok – köszönhetően a 

támogatáspolitikai erőfeszítéseknek is – jelentősen javultak ezen a téren, a bölcsődei 

férőhelyek pl. 2000 óta 1797- ről 2911-re, az óvodai férőhelyek a 2001-es 36.622-ről 48.513-

ra nőttek.  

A jogszabályi változás azonban – miszerint minden 3. életévét betöltött gyermek köteles lesz 

óvodába járni – megoldhatatlannak látszó problémát jelent majd a megyében, miként az 

ország egészében. 

 

Oktatás, közművelődés 

 

A megye oktatására éppúgy, mint minden más gazdasági és infrastrukturális kérdésre 

Budapest közelsége illetve a fővárossal való szimbiotikus együttélés nyomja rá a bélyegét. 

Ebből az együttéléséből, s a két térség közötti tartós (migráció) és napi (ingázás) 

népességmozgásból a megyére nézve előnyök és hátrányok egyaránt keletkeznek.  A főváros 

közelsége és megyeközpontként való funkcionálása a megyék sorában különlegessé teszi 

Pest megyét, ez a statisztikákon is látható. Az adatok „torzak”, vagyis nem egy „egészséges 
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szerkezetű”, hanem egy megyeközpont nélküli megye helyzetét tükrözik, így ezek nehezen 

hasonlíthatók össze más megyék adataival.  

 

Alapfokú képzés 

 

A megyében összesen 321 általános iskola működik, 4383 osztályteremmel, 94773 tanulóval 

a 2010-es adatok alapján. Az egy osztályra jutó tanulók száma 21. 

Az alapfokú képzésben a megye településhálózata viszonylag kedvező lehetőségeket teremt. 

Az agglomerációs települések lakosságának utóbbi két évtizedben tapasztalható hirtelen 

növekedése az oktatásban is erősen érezteti hatását. A települések nem készültek fel erre a 

népességmozgásra. A felkészülést több tényező is hátráltatta: 

 

 A településfejlesztés és az oktatásfejlesztés között nem jött létre közvetlen kapcsolat. 

Senki, semmi nem kényszerítette a betelepülőket, illetve az önkormányzatokat, hogy a 

letelepedés illetve településfejlesztés költségei közé a szükséges oktatásfejlesztés 

kiadásait is bekalkulálják. 

 

 Az agglomerációs fejlődés lökésszerűen jelentkezett (egy-egy település esetén 

lökésszerűbben, mint az agglomeráció esetében), ezért idő sem volt az oktatási hálózat 

fejlesztésére. 

 

 A lökésszerű fejlődés időszakos megterhelést jelent az iskolarendszer számára, ami egy 

idő után kihasználatlan kapacitásokhoz vezethet.  

 

 A fővárosból történő nagymértékű kiáramlás mellett, jelentős a be- illetve 

visszavándorlás is. Ennek elemzése (milyen korosztályt, társadalmi réteget érint, hogyan 

befolyásolja ez az oktatási igényeket, stb.) teljes mértékben hiányzik, éppen ezért nagyon 

nehéz a jövőbeni (oktatási) igényeket felmérni. 

 

A fenti tényezők miatt sok agglomerációs településen zsúfoltak az általános iskolák, 

fejlesztésük komoly gondot jelent az érintett települések számára.  

 

A megye egészére vonatkozó adatok nem tükrözik az egyes településeken megnövekvő 

oktatási igényeket. Részben azért, mert a tanulók egy része a fővárosba jár, részben pedig 

azért, mert a megye fővárostól távolabbi részei nem mutatnak az agglomerációhoz hasonló 

népességnövekedést.  

 

 



- 32 - 

Középfokú képzés 

 

A középfokú képzésre a főváros közelsége lényegesen nagyobb hatást gyakorol, mint az 

alapfokú oktatásban. A középiskolás tanulók 40%-a a fővárosban talál megfelelő iskolát a 

maga számára. Ez azt eredményezi, hogy a megyében tanuló középiskolások lakosságra 

vetített száma alig több mint feleannyi, mint az országos adat, s kevesebb, mint a fővárosi 

40%-a. A megyében lakó középiskolai tanulók száma 59.529 fő, a megye középiskoláiban 

tanulók száma 29525 fő volt 2010-ben. A középfokú képzés mennyiségi kínálata jó, 

többletigények kielégítésére is alkalmas, de csak kevés intézmény képes felvenni a versenyt 

a fővárosiakkal. A megye délkeleti térségében és a szomszédos megyékben található iskolák 

közötti együttműködés bizonyítja, hogy a megyehatárok átlépésével megvalósíthatók 

racionális, az oktatás színvonalára és/vagy a költségeire jótékonyan ható megoldások. 

 

Felsőfokú képzés 

 

A főváros elsősorban a felsőfokú képzésben nyújt előnyöket a megye lakosai számára. Olyan 

választékot biztosít elérhető távolságban, amely egyedülálló az országban. Ezzel 

párhuzamosan lehetővé teszi a megyében működő – régebbi, vagy az utóbbi évtizedben 

megalakult – felsőoktatási intézmények fejlődését is, oktatókat és hallgatókat biztosítva ezek 

számára. A megyében 6 felsőfokú oktatási intézmény működik, az összes hallgató létszáma 

2010-ben 14636 fő, ami közel 40%-al több a tíz évvel korábbinál. Közülük kiemelendő a 

Gödöllői Szent István Egyetem, valamint a Piliscsabai Pázmány Péter Katolikus Egyetem. 

 

Általában kevéssé ismert, hogy a felsőfokú képzésben a megye kiemelkedő szerepet tölt be, 

a 19 megye közül Pest megye intézményeiben tanul a legtöbb diák, ami még akkor is 

figyelemreméltó adat, ha tudjuk, hogy egyes intézmények hallgatóinak egy része valójában a 

fővárosban tanul. 

 

Iskolarendszeren kívüli képzés 

 

Az iskolarendszeren kívüli képzésben a megye alapvetően a főváros képző szervezeteire 

szorul, de ez önmagában még nem érinti a képzési kínálatot, mivel a képző szervezetek 

székhelye és a tanfolyamok helyszíne nem feltétlenül esik egybe. A megyei székhelyű 

szervezetek alacsony száma ugyanakkor arra utal, hogy a megye városai a fővároshoz képest 

csak kis vevőkörrel rendelkező piacot tudnak biztosítani ezek számára, s mint az alábbi 

grafikonból kitűnik, ez a képzések helyszínére is hatással van. Ennek tulajdonítható, hogy a 

megyében tartandó iskolarendszeren kívüli képzésben – a lakosság számához viszonyítva – 

nagyon kevesen vesznek részt. A lakosság aktivitása ennél nagyobb, de nem éri el az 

országos átlagot. 
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Egészségügy 

 

Magyarország lakosságának egészségügyi helyzete messze elmarad a kívánalmaktól, s Pest 

megye lakosságának egészségügyi mutatói számos betegséget tekintve rosszabbak az 

országos szintnél. 

 

Pest megye lakosságának egészségi állapotát az országos tendenciákon túl két speciális 

tényező befolyásolja, mindkettő összefüggésben van Pest megye központi, a fővárost 

körülölelő fekvésével: az egyik a speciális demográfiai, a másik az ellátási jellemzők. E két 

tényező hatása azonban csak árnyalja az országos képet, Pest megyére is igaz az ország 

egészségügyi ellátó rendszerének minden gondja.  

 

Demográfiai szempontból Pest megye jóval fiatalabb mint az ország többi megyéje, 

köszönhetően annak, hogy a beköltözők főleg fiatalok és a családalapítás helyszínéül 

választják a Pest megyei településeket. A megyék között itt a legalacsonyabb a 65 éven felüli 

idős emberek aránya a lakók között és az országos átlagot messze meghaladja a gyermek 

korúak aránya (24,1%). 

 

A megyén belül is jelentősek a különbségek azonban a népesség kor szerinti eloszlásában, a 

hátrányos helyzetű, a megye peremén elhelyezkedő Szobi, Ceglédi kistérségekben 

lényegesen magasabb az időskorúak aránya, mint az agglomerációban. Az idős népesség 

magas aránya az egészségügyi ellátás szempontjából a szobi kistérségben igényel különös 

figyelmet. (E kistérségben az ellátás szervezését nehezíti az alacsony népsűrűség és a 

domborzati viszonyok is.) A „legfiatalabb” a budaörsi kistérség. 

 

A megye fiatalabb korösszetétele maga után vonja a gyermekszületések magasabb számát. 

Pest megyében az 1000 lakosra jutó élve születések száma 10,1, ennél csak Borsod-Abaúj-

Zemplén megye és az észak-alföldi régió megyéi értek el jobb eredményt, de más 

demográfiai háttérrel. Pest megye lakosságának várható élettartama mára meghaladja az 

országos átlagot (71,29 év férfiak, 78,41 év nők esetében), s megközelíti a budapestit, a tíz 

évvel ezelőtti adatokhoz képest javul a várható élettartam Pest megyében. 

 

Pest megyében az egészségügyi ellátási rendszer mutatói országos összehasonlításban igen 

rosszak, ez nem jelenti azonban azt, hogy a lakók ellátatlanok lennének, hanem hogy a 

megyei helyett sokan a fővárosi szolgáltatásokat választják, illetve a beutalási rendszer a 

fővárosi intézményekbe irányítja őket. Mindenesetre tény, hogy az egy háziorvosra és házi 

gyermekorvosra jutó lakosok száma Pest megyében a legmagasabb (1881 fő, az országos 

átlag 1548 fő). Összesen 665 háziorvos dolgozik a megyében. 
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Kórházi ellátottság, járóbeteg-ellátás 

 

Pest megyében relatíve a legkevesebb a kórházi ágyak száma, 10 ezer lakosra mindössze 28 

jut, míg a megyék átlaga 71. (1990-ben még 51 ágy jutott 10 ezer főre, 2000-ben 37.) Pest 

megye elsősorban a fekvőbeteg ellátás során támaszkodik a fővárosi intézményekre. Ezt 

egyértelműen tükrözi a megye fekvőbeteg beutalási rendje. A megye lakosságának kb. 1/3-t 

látják el teljes körben (valamennyi szakmában) a fővárosi kórházak. Ennek oka az, hogy 

Budapest egészségügyi ellátó rendszere az elmúlt évtizedekben eleve úgy került fejlesztésre, 

majd 1996-tól a kórházi ágyszám csökkentésre, hogy a Főváros látja el Pest megye 

agglomerációs településeit. Néhány speciális szakterületen az egész megye ellátása a 

fővárosban történik. Ilyen pl.: a fertőző ellátás, szívsebészet, idegsebészet. 

Szakorvosi ellátás vonatkozásában a megye lakosai számára az egészségügyi ellátás minden 

szakterületen biztosított. A speciális szakterületi ellátás döntő mértékben a fővárosi 

intézmények elégítik ki: ideg és szívsebészet, ortopédia, gyermek kardiológia, fertőző 

betegellátás. Továbbá jelentős részben az onkológiai, CT, MR vizsgálatokat is Budapesten 

végzik. Jelenleg az OEP által finanszírozott szakorvosi ellátás összességében kielégíti a 

lakossági igényeket. A szakellátások hiányosságainak egy része a magán rendelések 

számának emelkedésével pótlódik – ami a lakosság számára számos területen megterhelést 

jelent. Az a törekvés – hogy helyben biztosítsuk a lakosság számára az alapvető egészségügyi 

ellátásokat –teljességében nem valósul meg. 

 

Alapellátás és prevenció 

 

A kisfalvas, alacsony népsűrűségi területeken, mint a Szobi térség, még a viszonylag kevés 

egy orvosra jutó lakos ellátása is gondot okoz, különösen az ügyelet biztosítása. Ugyanakkor 

az alacsony lakos szám következtében az orvos munkája nem rentábilis. Ahhoz, hogy a házi 

orvosok a térségben maradjanak, szükséges az önkormányzati támogatás. Hasonló gondot 

jelent a tanyás térségek ellátása. A nehezen megközelíthető kisebb településeken összevont, 

illetve készenléti ügyeleti formákkal találkozunk (Pánd, Jászkarajenő, Kóka, 

Tápiószentmárton).  

 

Minden egészségügyi rendszer alapja a prevenció, ez az a terület, ahol a térségi 

intézmények, civil szervezetek közelségük okán hatékony munkát végezhetnének. Úgy tűnik 

azonban, hogy ezek a szervezetek részben még nem alakultak ki, részben a korábban 

meglévők (pl. szűrőállomások) visszafejlődtek az egészségügy más irányú finanszírozási 

politikája miatt. A prevenciónak központi kategóriává kell válnia a térségi egészségügy 

fejlesztésben. Különösen fontos az alkohol és drog prevenció, a szűrések bevezetése és 

propagálása a lakosság körében, az élelmezési és táplálkozási ismertetek terjesztése, az 

iskola-egészségügyi rendszer fejlesztése. 



- 35 - 

II. JÖVŐKÉP 2030  

 

Pest megye jövőképének alapja a diverzitás megtartása és erősítése a gazdaság, a kultúra, a 

média, a köz- és a szakoktatás, a felsőoktatás és a tudomány területein egyaránt. Ez jelenti 

egy olyan növekedés alapját, amely munkahelyeket teremt, nagyobb jövedelmet, kezelhető 

kockázatokat és a környezet, az erőforrások megkímélését. Fenntartható növekedést.  

Jelentős kihívást jelent a gyermekvállalási kedv, a bizalom, az optimizmus megtartása. Egy 

olyan ökoszisztéma kialakítása, melynek gerince a kisvárosok egyedi, sűrű hálózata; az ipari, 

logisztikai és innovációs parkok. Amelynek motorja a vállalkozási kedv és a kultúra, és a 

sokszínűség, amely megkülönböztető erővel bír. A diverzifikáció, s az egymással 

összekapcsolódó kompetenciák megfelelően széles választéka, helyi, specifikus tudás, illetve 

kulturális tartalom, amelynek szerves, mély beágyazottsága a társadalomba, a közösségekbe, 

a vállalkozásokba olyan minőségű, amely miatt az itt létrehozott érték nem, vagy csak igen 

jelentős ráfordításokkal másolható, adaptálható, miközben az ökoszisztéma egésze 

rugalmas, képes a gyors és hatékony alkalmazkodásra. Ezek a feltételek biztosítják, hogy a 

megye fejlődésében az endogén tényezők, így a hazai vállalkozások, jelentősen nagyobb 

szerepet játszanak majd a továbbra is jelentős tudás-, technológia-, és tőkeimport mellett.  

A termelési tényezők, illetve a mögötte álló kulturális és társadalmi háttér egyedi 

kombinációjának megszűnése, azaz a gazdasági és kulturális sokszínűség csökkentése 

gyengítené a versenyképességet. Ezzel szemben e sokszínűség révén Pest megye 2030-ra 

versenyképes, egységes identitással rendelkező, elismert szereplője lehet a Dunai-térségnek, 

Európának, valamint a globális gazdaságnak, összekapcsolódva a Fővárossal, önálló jogon, 

sajátos értékteremtő képessége alapján.  

Jelentős szerkezetváltás következik be. Új, vagy megújuló vállalkozások új üzleti modelljei, 

partnerségei, amely nélkül az innovációs teljesítmény, a beruházások/befektetések 

intenzitása nem állítható fenntartható pályára. A jelenlegi gazdasági szerkezet erodálja a 

gazdaság működésének hatékonyságát, csökkenti a potenciális növekedési rátát, és rontja a 

jövedelmezőséget, valamint annak szerkezetét.  

A mezőgazdaságban, az iparban, vagy a szolgáltatásokban – beleértve a közszolgáltatásokat 

is – nem lehetséges az áttörés olyan üzleti modellek alkalmazása nélkül, amelyek nem 

támaszkodnak a jelenlegihez képest sokkal nagyobb mértékben külső erőforrásokra, tudásra, 

stratégiai partnerségekre – együttműködésre. Bármennyi tőke is álljon rendelkezésre, csak 

az lehet sikeres, aki a külső erőforrások becsatornázásával jelentősen nagyobb forrást, időt 

és energiát takarít meg. 2030-ra Pest megye gazdaságának (és társadalmának) a jelenlegihez 

mérten jelentősen hatékonyabb módon kell működnie, mégpedig az összes tényezőre, és a 

teljes életciklusra vetítve.  
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2030-ra kézzelfogható versenyelőnnyé válik az, hogy az itt élő (korosztályi összetételt 

tekintve fiatal) emberek átlag feletti mobilitással bírnak.  

Felnőtt, sőt érett korba lép az ezredév generációja, a „digitális bennszülöttek”, ami 

nyilvánvalóan alapvető társadalmi következményekkel jár. A közösségi szerveződés, a 

társadalmi kohézió, a nemzetközi kapcsolatok természetessége, egy sor olyan korlátot 

szűntet meg, amely jelenleg még a mobilitás, a vállalkozások, a közösségi innovációk útjában 

áll. Mindez megváltoztatja a munkavállalás, a vállalkozási, életmódbeli, és társadalmi 

mobilitás folyamatát, az innovációs aktivitást, a közösségek szerveződését, identitását. A 

mérethatékonyság viszonylagossá válásával Pest megye a változás motorja lehet ebben a 

folyamatban. A megkülönböztető erővel bíró kulturális háttér, a sokszínűség, az extrém sűrű 

kisvárosias településszerkezet mellett ugyanis a mobilitás elsőszámú hordozója a nem 

kézzelfogható tudás, ismeretanyag, tapasztalat áramlásának; így mostani versenyelőnye 

valódi teljesítménnyé konvertálható a jövőben.     

2030-ra előtérbe kerül a fejlődéshez szükséges erőforrások, elsősorban a tudás megosztása.  

Ennek hordozói a formális intézmények, intézmények és vállalkozások együttműködése, a 

nyílt innovációs rendszerek, a részvétel kultúrájának fejlődése. 2030-ra a közösségek és az 

emberek is részesei az értékteremtésnek, azaz nem csak fogyasztói a szolgáltatásoknak, a 

közjavaknak, hanem aktív partnerek e szolgáltatások fejlesztésében, új megoldások 

kidolgozásában, a hatékonyság javításában. Feltételezzük, hogy a ma még elsősorban a 

nagyvállalatok számára elérhető platformok és megoldások széleskörűen elterjednek a KKV 

szektorban és a települési önkormányzatokban; az üzleti alkalmazásoktól a társadalmi 

igények és problémák megválaszolásáig bezárólag – 2030-ra minden művelődési házzal 

kapcsolatban egyértelmű lesz, hogy milyen módon járul hozzá az életminőséghez, a 

növekedéshez, vagy éppen az adott térség exportképességéhez.  

2030-ra egy versenyképes, képzett munkán és kompetens teljesítményen alapuló gazdaságot 

kell létrehozni Pest megyében, mégpedig a területi és társadalmi kohézióra alapozva, azaz 

becsatornázva mindazt az értékteremtő képességet, potenciált, piaci rést, amely a helyi 

gazdaság és közösség, a nagyobb térség vagy a nemzetközi piac számára értékkel bír. Olyan 

gazdaságot és társadalmat, amelynek vállalkozásai és közösségei, egy nagyságrenddel több 

szálon kapcsolódnak a nemzetközi vérkeringéshez; amely rendelkezik az ehhez szükséges 

központokkal, infrastruktúrával, s mindenekelőtt azzal a nem-kézzelfogható tudással, mely 

egyediségét hosszabb távon is fenntartja. Ez az a szerkezet és dinamika, amely megadja az 

alapot, hogy az olyan társadalmi és gazdasági kihívásokra, mint a természeti erőforrások 

szűkössége, a demográfiai változások, a klímaváltozás, a jóléti ellátó rendszer, a 

mezőgazdaság és vidékfejlesztés, az egészségügy fenntarthatósága – hatékony és hatásos 

választ képes adni. 2030-ban egy tehetséges és kreatív generáció határozza meg majd a 

munkaerőpiacot. Az a generáció, amely jelenleg nem talál munkát sem itthon, sem 
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Európában, vagy a tengerentúlon. Az inkluzív növekedés számunkra azt jelenti, hogy 

megfelelő választ adunk erre a súlyos, jelentős kockázatokat hordozó kihívásra.  

2003. évi Pest Megye Fejlesztési Stratégia Megújítása és Operatív Program jövőképét 

továbbra is iránymutatónak tekintjük. Eszerint „Pest megye jövőjét a megyei és települési 

önkormányzatok, intézmények, vállalkozások, civil szervezetek vezetőinek véleményét 

meghallgatva a következőképpen írhatjuk le”:  

 A megye egységes fejlettségi színvonalú térségekből áll, a perifériák által nyújtott 

életlehetőségek utolérték a korábban fejlettebb kistérségekét és hasonló ütemben 

fejlődnek tovább. 

 Pest megye Budapesttel egy fejlesztési térséget alkot. A megye és a főváros 

együttműködése érdekegyeztetésen alapuló, célja az ésszerű munkamegosztás, nem 

egymás rovására, hanem a kölcsönös előnyök alapján. Pest megye nem kiszolgálója 

Budapestnek és nem kiszolgáltatott, hanem együtt fejlődő térség. 

 A megye ezáltal képes a központi helyzetéből fakadó előnyöket maximálisan kihasználni; 

lakossága számára magas színvonalú szolgáltatások elérését és színvonalas 

munkahelyeket biztosítani, és a gazdasági fejlődés ütemét fenntartani. 

 Pest megye a szomszédos megyékkel szoros kapcsolatot tart fenn, számos közös 

projektet valósít meg, fejlesztési együttműködések élére áll. 

 Nemzetközi kapcsolatai fejlődnek, különösen a határos szlovák területekkel – az új hidak 

által is megkönnyítve – élénk gazdasági, kulturális együttműködés alakult ki. 

 A megye az EU-s regionális fejlesztési forrásokat maximálisan kihasználja, jó 

érdekérvényesítése révén eléri, hogy a nemzeti szinten meghatározott projektek a 

megye javát szolgálják. Ennek eredményeképpen fejlett, gyors, sűrűn közlekedő elővárosi 

vasúti kapcsolat szolgálja ki a közlekedési igényeket. 

 Az agglomeráció képe megváltozik; a települések rendezettek, a településközpontok 

agóraként, kellemes találkozóhelyként működnek.  

 Az önkormányzatok szigorral és nagy hozzáértéssel irányítják a településeket. 

 A spontán szuburbanizációt tervezett, koordinált térségfejlesztés váltja fel, az EU 

elveknek megfelelően, partnerségi, szolidaritási alapon, érdekegyeztetéssel. 

 A tájsebeket begyógyították, a természeti környezet gondozott, nem szemetes, a 

parlagokat, az EU vidékfejlesztési támogatásainak hála, az agglomerációban is újra 

művelik. 

 A megye perifériáin is az agglomerációéhoz hasonlóak az életlehetőségek, az 

életszínvonal kiegyenlített a megyén belül. 
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 A megye kulturális élete gazdag, színes, az itt élő nemzetiségek ápolják hagyományaikat 

és felhasználják külkapcsolataikat. 

 A roma gyerekek iskolába járnak, a feketemunka visszaszorulóban van. 

 A lakosság iskolázottabb, mint ma, környezettudatos és szociálisan érzékeny 

magatartásformát sajátított el az óvodától kezdve, aminek eredménye meglátszik az 

erdők, földek, települések állapotán, és az egymással való érintkezésben. 

 A megye területén kedvező életkörülményeket találnak, színvonalas szabadidős 

szolgáltatásokat vehetnek igénybe az ott lakók, a Budapestről kirándulók, a bel- és 

külföldi turisták.  

 A megye visszanyeri előkelő helyezését Magyarország turizmusában, a bel- és külföldi 

turisták szempontjából egyaránt. A Duna-kanyar elsősorban a kulturális, a Börzsöny és 

Pilis a kiránduló, a déli részek a lovas és falusi turizmus központjai. A Dunán élénk vízi 

élet zajlik, a hegyekben szanatóriumok várják a gyógyulni, erősödni vágyókat. 

 A magánvállalkozók főleg a turizmus és településfejlesztés területén az 

önkormányzatokkal egyeztetett, előkészített projekteket valósítanak meg. Adófizetésük 

az önkormányzatokat gazdagítja. 

 A megyében a vasúti közlekedés bonyolítja a személyforgalom jelentős részét. Az utakon 

csökkent a zsúfoltság. Megépült a körgyűrű, a haránt összekötő utak, a Tápiómentéhez is 

gyorsforgalmi út vezet, a 4-es és 10-es úthoz hasonlóan. A megye forgalmát 

tehermentesíti, hogy az európai transznacionális utak már nem centrálisan vannak 

vezetve, azaz nem Budapesten és csak részben a megyén haladnak át. Az M8-as 

transzverzális út kiépült és jelentősen tehermentesíti a központi térségek forgalmát. 

Kiépülnek a 2044/2003. (III.14.) Kormányhatározat megyét érintő fejlesztései. 

 Megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés. A hulladéklerakás, kezelés és feldolgozás 

megoldódott. 

 A megye valamennyi településén megoldott a szennyvízelvezetés és a magas 

technológiai szintű szennyvízkezelés. 

 A gazdaságban a tudásalapú ipar és szolgáltatás dominál. A szakmunkásképzés jól 

szolgálja a gazdaság igényeit. A Budapest körüli logisztikai gyűrűt Pest megye dél-keleti 

részén új ipari övezet egészíti ki.  

 A kistérségek valódi együttműködő, fejlesztési egységek, a szubszidiaritás elve 

érvényesül. A Duna összeköt, nem elválaszt. 

 A megye városai valódi térségi központként működnek mind gazdaságuk, mind az általuk 

nyújtott lakossági és közszolgáltatások tekintetében.  
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 A megyei önkormányzat hatékonyan látja el intézményfenntartó, az intézményi 

hálózatokat irányító, koordináló szerepét. A „kistérségek inkubátora” felvállalt funkció 

teljesítésére kiépítette apparátusát és tekintélyt, tapasztalatokat szerzett. A kistérségek 

hozzá fordulnak segítségért, tanácsért, képviseletért, lobbiért. A megyei önkormányzat 

image-e összeforrt a „szolgáltató megye” képpel. 

 

„Pest megye Budapesttel együtt fejlődő térség, amely a központi helyzetéből fakadó 

előnyöket maximálisan kihasználja, ezáltal lakossága számára magas színvonalú élet- és 

munkalehetőségeket nyújt a megye minden térségében egyaránt. A megye tervezési-, 

tudásbázis-, és partnerség-fejlesztési tevékenységének eredményeképpen a spontán 

szuburbanizációt tervezett, koordinált térségfejlesztés váltja fel az EU-s elveknek 

megfelelően, az EU-s támogatási pályázati forrásokat a lehető legnagyobb mértékben 

hasznosítva.” 
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III. CÉLKITŰZÉSEK, PRIORITÁSOK 2014-2020  
 

A 2014-2020 közötti időszakot meghatározza a gazdasági válság elhúzódása, továbbá a 

kihívások, amelyek beárnyékolják Európa gazdaságának és közösségeinek jövőjét. A 

népesség öregedése, a 18-25 éves korosztályok munkanélkülisége, a gazdaság 

termelékenységének és hatékonyságának lassú növekedése, a nemzetközi versenyképesség 

romlása. Kedvező fejlemény a koordináció és az együttműködés erősítése, a nemzetközi 

munkamegosztás egyensúly felé történő elmozdulása, valamint az innovációs trendek, 

amelyek mind inkább kihasználják a gazdasági, társadalmi, kulturális sokszínűségben rejlő 

lehetőséget. Pest megye által megfogalmazandó célkitűzések tekintetében 

megkerülhetetlen tényezőknek tekintjük azt, hogy milyen válaszokat ad minderre az Európai 

Unió.  

1. Europe 2020 és Pest megye célkitűzései  

 

Az unió 2014-2020 közötti időszakra megfogalmazott prioritásai általában, illetve egészben 

nagy egyezést mutatnak a Pest megyei közösségek számára fontos célkitűzésekkel, 

értékekkel és alapelvekkel. Eszerint Pest megye célja az intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedés, aminek az alapja a képzettség és a készségek növelése, a K+F+I, a digitális 

gazdaság, az ipar szerkezetváltása, az erőforrások hatékonysága.   

Pest megye számára is fontos a növekedés, a munkahelyteremtés prioritása, az innovációs 

ráfordítások növelése. Minőségi változásnak tekinthető a területi kohézió elvének 

újragondolása, amely véget vethet a homogenizációs törekvéseknek, illetve érdemi választ 

adhat a globalizációra. Európa versenyképességének alapja a sokszínűsége, az egyes 

térségek adottságainak maximális kihasználása, és a kohézió. Pest megye számára különösen 

fontosak ezek az alapelvek.  

Fontos kimondani, hogy jelentős előrelépésre csak a vállalkozások, a közösségek, továbbá a 

kistérségi és a megyei ökoszisztémák működésének javításával, e működés hatékonyságának 

jelentős növelésével van esély. Radikális hatékonyságnövelésre van szükség az erőforrások 

felhasználásában, új piacok elérésében, az értékláncokban, a közösségek működésében és a 

társadalmi igények kielégítésében. Új megoldásokra van szükség. A technológiai fejlesztés, a 

tőkeintenzitás növelése, a kézzelfogható (megvásárolható) tudás importja önmagában sem 

képes megteremteni a fenntartható termelékenységnövekedés alapját.     

Az EU megfogalmazta az intelligens növekedés koncepcióját a termelékenységi hátrány 

leküzdésére, melynek oka a kedvezőtlen demográfia, az alacsony K+F+I és az innovációhoz 

való hozzáférés, valamint az elégtelen minőségű képzés és készségek. A megfogalmazott 

célok: a K+F+I beruházások arányának növelése, a foglalkoztatási arány, az iskolázottsági 

szint, a felsőoktatásban tanulók arányának növelése. Ezek a célok számunkra is fontosak. 
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Sajátos adottságaink miatt azonban Pest megye számára nem jelenthet megoldást a 

ráfordítások jelentős növelése, a fejlődéshez hatékonyabb adaptációra, hatékonyabb 

technológiaimportra, új üzleti modellekre és piaci pozíciókra, hatékonyabb és nagyobb 

klaszterekre van szükség, azaz minőségi szerkezetváltásra.  

A pályakezdő fiatalok integrálásának célkitűzését, és az innováció támogatásának 

kiterjesztését (társadalmi/közösségi innováció) hangsúlyozása Pest megye számára is fontos. 

Egészében véve azonban az intelligens növekedés koncepciójában az érdekes számunkra az, 

hogy elsősorban a reális, hatékonyan végrehajtható, mérhető eredménnyel járó 

beavatkozásokra fókuszál. Egyetértünk a megközelítéssel, hogy a befektetéseknek nem a 

közösség hangzatos céljait, hanem az itt élő emberek érdekét kell szolgálnia.  

A fenntartható növekedés Pest megye közösségeinek egyik kitörési pontja lehet. A 

kisvárások sűrű környezete, a fontos szolgáltatások és kompetenciák – tudásközpontok – 

közelsége megfelelő alap az erőforrás-hatékonyabb, környezetbarát, és versenyképesebb 

gazdaság megteremtéséhez. A célok támogathatóak a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, a 

környezet védelme, az energiahatékonyság növelése, a biológiai sokféleség megőrzése új, 

környezetbarát technológiák és termelési módszerek kifejlesztése, hatékony és intelligens 

villamosenergia-hálózatok, az uniós hálózatok kiaknázása révén. Fontos a származékos – 

verseny – előnyök hangsúlyozása. A fenntartható növekedéssel kapcsolatban cél, hogy a 

helyi termelés és szolgáltatás, a támogatással létrejött befektetések a helyi vállalkozások 

számára is lehetőséget teremtsenek nem leértékelve a zöldenergetikához kapcsolódó 

feldolgozóipari beruházások, a működő tőkebefektetések jelentőségét. 

A fenntartható növekedés Pest megye számára innovációs lehetőséget jelent, valamint új 

piacokat és az erőforrások hatékony felhasználását. A stratégiához komplex megközelítést 

javasolunk, amely célul tűzi ki a gazdasági tevékenységek összetételnek kedvező változását, 

innovációt, új piaci lehetőségek (célországok, és piaci szegmensek) felkutatását, amely képes 

elismertetni árban és pozícionálásban a hozzáadott értéket, csökkenti a működési 

költségeket és eredményesen kezeli a kockázatokat.  

Az inkluzív növekedés koncepciójával az unió Pest megye számára is fontos célokat 

fogalmazott meg. Kiemelkedő jelentőséggel bír számunkra az aktivitási és a foglalkoztatási 

ráta emelése. Azért, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-

ot, minden korosztályban, és minden térségben cselevésre van szükség. Az országos átlaghoz 

mérten kedvezőbb mutatók elfedik azt a tényt, hogy a foglalkoztatási szerkezet igen 

kedvezőtlen, a szakképzett munkaerő hiánya egye szegmensekben kritikus, és hogy nem 

csak „több” munkahelyre, hanem „jobb” munkahelyekre is szükség van. Jelen feltételek 

között nem tartjuk elképzelhetőnek az intelligens és fenntartható növekedést, csak akkor, ha 

a munkaerő-piaci változások jelentősen túlmutatnak a munkanélküliek és az inaktívak 

foglalkoztatásán. Például, ha jelentősen csökken a Főváros elszívó hatása, azaz a megyében 
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élők nagyobb arányban vállalnak munkát a megye térségi alközpontjaiban; vagy ha a 

leszakadó térségek újjászerveződő gazdaságában jön létre értékteremtő munkahely.  

Pest megyében specifikus kihívást jelent az elmaradottabb kistérségekről a fejlettebb 

térségek felé irányuló migráció. Az aktív korosztályok és a viszonylag képzett munkaerő 

elvándorlásának megállítása kiemelkedően fontos cél, ugyanis ez a folyamat olyan lefelé 

irányuló spirálba ránthat egyes térségeket, amely újratermeli a lemaradást. Strukturális 

problémáról van szó, amely független a gazdasági válság hatásaitól. 

Általában véve kijelenthető, hogy szükség van a szakképzés alapjainak megerősítésére, a 

készségek tekintetében pedig kisebb, célzottabb és konkrét eredménnyel járó 

beavatkozásokra. A Pest megyében élő, vagy dolgozó népesség mobilitása nem feltétlenül 

hátrány, hanem lehetőség is; a gyors változás, változtatás esélyét teremti meg. A tartósan 

inaktív népesség tekintetében ugyanakkor modellértékű megoldásokra, integrált 

megközelítésre van szükség: emelni kell a képzettségen, a mobilitási hajlandóságon, s végül 

az aktivitási rátán, majd a munkában eltöltött időn. A leszakadó társadalmi csoportok 

tekintetében szerencsés fejlemény, hogy az unió felismerte a rétegzett megközelítés 

szükségességét, így például azt, hogy az élethosszig tartó tanulás elsősorban a 

legképzettebbeket segíti, a képzetleneken az alapműveltség és legalább egy szakma 

megszerzése. Az uniós szinten megfogalmazott foglalkoztatási arány (a 20 és 64 év közötti 

munkavállalók körében 75%) elérése ambiciózus feladatnak ígérkezik, de különösen a nők, a 

fiatalok, az idősebbek, az alacsonyan képzettek munkavállalásának ösztönzése támogatható.  

Az unió által megfogalmazott prioritásokkal – az intelligens, a fenntartható és az inkluzív 

növekedés koncepciójával – kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy Magyarország olyan 

feltörekvő piac, amelynek motorja a külgazdaság, belső piaca ugyanakkor egyensúlyi 

problémákkal, illetve szűk keresztmetszetekkel terhelt. Ezért olyan fontos, különösen Pest 

megye számára, hogy prioritások között kiemelten szerepeljen az is, hogy a helyi, térségi és a 

hazai piac működésében is erősíteni kell a versenyt és az innovációt.  

A növekedéshez hatékonyabb piacokra van szükség. Erre utalnak az olyan adatok, mint az 

agrárium, pontosabban a helyi piacra termelő zöldség és gyümölcstermesztés 

kibocsátásának igen jelentős csökkentése. Az egyes megfigyelések súlyos piaci kudarcokra 

utalnak. Feltételezhető, hogy a piaci, üzleti környezet nem támogatja az innovációra 

alapozott üzleti modelleket. Piaci szegmensek sorával kapcsolatban jelenthető ki, hogy 

monopolisztikusan koncentráltak, a nemzetközi orientációra alapozott ipar és némely 

szolgáltatások szigetszerűen vannak jelen. A verseny hatékonyságának növelése tehát 

megkerülhetetlen, beleértve az értékláncok nagyobb integrációját, és a klaszterek 

hatékonyabb működését, amely érdemben oldhatná a duális gazdaságszerkezetet. A fekete- 

és szürkegazdaság, valamint a korrupció jelentőségét – kedvezőtlen hatását – pedig nem is 

szükséges hangsúlyozni.  
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Befektetés a növekedésbe – Pest megye számára is fontos a pénzpiacok hatékonyságának 

növelése. A pénzügyi szolgáltatók jelenléte nem jelentős, az elérhető pénzügyi források 

mellett a pénzügyi termékek és szolgáltatások tekintetében is fejlődésre van szükség ahhoz, 

hogy a sokszínű, a nemzetközi, régiós és helyi orientációval alapított, fejlesztett, vagy 

újjászervezett vállalkozások megfelelőm finanszírozáshoz jussanak. Több forrásra, továbbá 

pénzpiaci innovációra és hatékonyabb hitelezésre van szükség.   

Nemzetközi gazdaság – Pest megye számára kiemelkedő a jelentősége, hogy az itt működő, 

illetve hazai vállalkozások, valamint a területfejlesztés szorosabban kapcsolódjon a 

külgazdasági jelenlétet támogató intézményekhez, szervezetekhez. Különös tekintettel arra a 

tényre, hogy a klasszikus export és tőkeáramlás támogatása is egyre rétegzettebbé válik., 

még inkább azoknak az együttműködéseknek a jelentősége, amelyek nem tranzakciós alapon 

jönnek létre.  

Hathatós támogatás, valamint a stratégiai partnerségek nélkül a KKV szektor nem lesz képes 

arra a teljesítményre, amelyre különben jó esélye lehet. A külgazdasági stratégia, vagy a 

Kárpát-medencei Gazdasági Térség stratégiája megfelelő kereteket biztosíthat a szorosabb 

és eredményesebb koordinációnak. Ismételten hangsúlyozva, radikális 

hatékonyságnövelésre van szükség, ami nem érhető el a jelenlegi működés, folyamatok, 

üzleti tevékenység puszta kiterjesztésével.  

Az Európa 2020 stratégiát, s az abban foglalt célkitűzéseket e megszorításokkal együtt tartjuk 

érvényesnek.  

 

Az Európai Unió 2020-ra megfogalmazott céljai:  

1. Foglalkoztatás  

 Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 

75%-ot. 

2. K+F  

 Az Európai Unió GDP-jének 3%-át a kutatásba és a fejlesztésbe kell fektetni. 

3. Éghajlatváltozás/energia  

 Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es 

szinthez képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez szükséges feltételek).  

 A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni.  

 Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani.  

4. Oktatás  
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 A lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni.  

 El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezzen.  

5. Szegénység/társadalmi kirekesztés  

 Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi 

kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális 

veszélyt jelent.  

 

2. Pest megye, mint önálló régió 
 

Mérlegelés Pest megye részéről a 2014-től kezdődő időszakra vonatkozóan a Közép-

magyarországi régió EU Strukturális Alapokhoz való hozzáférése tárgyában 

Tény, hogy funkcionálisan együttműködő területi egységekből álló, működőképes és az EU 

területfejlesztési támogatási rendszerét leghatékonyabban igénybe venni képes régiókra van 

szükség Magyarországon és ebben a kérdésben kulcsfontosságú az ország középső részének 

regionális kialakítása is. 

Tudatában vagyunk annak, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi régiót alkotó Budapest és 

az azt körülvevő Pest megye ezer szálon összekapcsolódó, szerves és egymásra utalt térség 

és hogy a közös problémákra a megoldásokat együtt kell megkeresni. 

Ugyanakkor legalább önmagunk előtt ismerjük be azt a tényt, hogy a jelenlegi, immár 

második évtizede egy NUTS-II. régióba tartozás és az évtizedek (századok) óta való egymásra 

utaltság ellenére sem oldódnak a közös problémák megfelelő ütemben. 

Bizonyára vannak az egy helyben járásnak intézményi és együttműködési hiányosságokból 

fakadó okai. Az alapvető ok azonban véleményünk szerint a pénzhiány, a szükséges források 

hiánya. 

Véleményünk szerint kötelességünk közösen olyan intelligens, mind Budapest, mind Pest 

megye számára elfogadható megoldást találni, amely során feloldjuk a két szereplő közötti, 

többnyire csak látszólagos érdekellentéteket és ezzel egy időben maximalizálni tudjuk a 

térség és ez által az ország által elérhető forrásokat, valamint az együttműködés, az együtt 

fejlődés sem szenved csorbát. 

Budapestnek sem jó az, ha a környezete néhány évtizeddel mögötte marad fejlettségben, ha 

a szükséges közös fejlesztések továbbra is elmaradnak források hiányában. 

Fentiek miatt, bár a régió lehatárolás eldöntésénél egyértelműen nem lehet az egyetlen 

meghatározó tényező a gazdasági racionalitás, ugyanakkor jelenlegi helyzetünkben 
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feltétlenül az egyik legfontosabb szempont a minél további, minél teljesebb körű 

forrásokhoz jutás. 

 

Mi várható 2014 után? 

Az Uniós Strukturális és Kohéziós alapokból a források többsége (63,6%-a) várhatóan 2014 

után is továbbra is a „legfejletlenebb” térségekbe fog jutni (1. célterület) – ezek kapják a 

legmagasabb összegű támogatást, ebben változás nem történik. Ezek a régiók azok, ahol az 

egy főre jutó GDP az uniós átlag 75%-a alatt van. Ide tartozik az összes magyarországi régió, 

kivéve Közép-magyarországi Régiót.  

Önálló kategóriát alkotnak az „átmeneti régiók” (2. célterület), akiknek a GDP/fő értéke 75% 

és 90% között van. A támogatások nagyságrendje szempontjából ez egy viszonylag kedvező 

besorolás, mert az elnyerhető támogatás itt kb. a fele az 1. célterületinek. A 2007-2013-as 

időszakban a Közép-magyarországi régió ebbe a kategóriába tartozott.  

Létre terveznek hozni egy „fejlettebb régiók” kategóriát azoknak, akiknek az egy főre jutó 

GDP-je meghaladja az uniós átlag 90%-át (3. célterület). A tervek szerint, itt az egy főre jutó 

támogatás mindössze a nyolcada lehet az 1. célterületi értéknek. Várhatóan ebbe fog 

tartozni a Közép-magyarországi régió, ha nem változtatunk rajta, mint ahogy az EU 

lakosságának 2/3-a is.  

A Budapestet is magában foglaló Közép-magyarországi régió az Európai Bizottsági modell-

számítások alapján a „Fejlettebb régiók” kategóriába került a 2006-2008-as GDP/fő 

adatokat figyelembe véve, mivel a mutató értéke meghaladta az uniós átlag 90%-át. (A 2009-

es adatok szerint a Régió az EU átlag 107%-án állt.) 

 
 

Hazánk régiói GDP/fő  
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1. Kevésbé fejlett régiók  EU átlag 75%-a alatt 

2. Átmeneti régiók EU átlag 75%-90%-ig 

3. Fejlettebb régiók EU átlag 90% fölött. 

(EU 27 átlag=100%) 

Forrás: Eurostat 
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A térképről jól látható, hogy a Főváros nélkül, Pest megye az Uniós átlag 54,2 %-án áll, ami 

nagyjából a Közép-dunántúli régió adatával azonos. Az egybevetés azért is szemléletes, mert 

a két térség lakosságszáma is közel azonos. 

 
Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete a statisztikai célú területi 

egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról című dokumentum szerint a regionális 

statisztikák összevethetősége megköveteli, hogy a régiók a népesség tekintetében 

összehasonlítható méretűek legyenek. E cél elérése érdekében – a rendelet alapján – a 

NUTS-osztályozás módosításainak a népesség mérete tekintetében homogénebbé kell 

tenniük a regionális szerkezetet, a régiók vonatkozásában pedig a 800 ezer és 3 millió fő 

közötti létszámot jelöli meg.  

Ezért egyértelműen indokolt lenne Pest megye NUTS II szintre történő emelése, hiszen a 

megyék lélekszámának felső határát régen, több mint 50%-al átlépte. 

Összegszerűen mindez azt jelenti, hogy az EU következő költségvetési ciklusában az egy főre 

jutó támogatás értékére a Közép-magyarországi régióban várhatóan 172,9 euró adódik, 

míg az összes többi, fejletlenebb hazai régiókban 1364,09 euró lesz ez az összeg. (A 2007-

2013-as időszakban ez az érték 707 euró volt a központi régió vonatkozásában.)  

A különbség mintegy 8- szoros! 

Mindez – becslésünk szerint – egy mindössze 130-150 Mrd forintos fejlesztési program 

megvalósítását teszi lehetővé a 2014-2020-as időszakban a Közép-magyarországi régióban, 

szemben a jelenlegi 558 Mrd forintos fejlesztési kerettel.  

Pest megye, amennyiben önálló régió lehetne, 2009-es lakosságszáma és a tervezett 

támogatási érték alapján mintegy 1.677 m Euro támogatást hívhatna le, ami 450-500 Mrd 

forintnyi támogatást jelenthetne. 

Önmagában a fenti adatok azt eredményezik, hogy a Strukturális Alapok támogatása a 

negyedére esik Budapesten és Pest megyében a 2007-2013-as időszakhoz képest, 

amennyiben a regionális lehatárolás változatlanul marad. 

Régióink lakosságszáma millió főben 
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A várható egy főre jutó kohéziós támogatás az EU Kohéziós Politikájának tervezett 
célterületei tekintetében, 2014-2020 

 Célterületek Várható támogatás  Érintett lakosság  
Egy főre jutó  
támogatás  

  milliárd euró részaránya  millió fő  részaránya  euró  

1. Kevésbé 
fejlett régiók 162,6 63,9% 119 200 000  23,9% 1 364,09 

2. Átmeneti 
régiók 38,9 15,3% 72 400 000  14,5% 537,29 

3. Fejlettebb 
régiók 53,1 20,9% 307 100 000  61,6% 172,91 

Összesen 254,6 100,0% 498 700 000  100,0%   
Forrás: Saját számítás az Európai Bizottság jogszabálytervezetei és kapcsolódó prezentációja alapján 

 

A Közép-magyarországi régió – a GDP/fő adatok alapján – jelenleg olyan térségekkel van egy 

kategóriában, mint Bajorország, Észak-Rajna-Vesztfália, Lombardia, Katalónia, vagy 

Svédország egésze. A régió fejlettebbnek mutatkozik, mint Burgenland, Porto térsége, a 

franciaországi Lorraine (Lotaringia), az egykori NDK, Kelet-Finnország, vagy akár Andalúzia 

térsége, nem is beszélve Dél-Olaszországról, vagy Görögországról. 

Mindez azért is elgondolkodtató, mert a Közép-magyarországi régió GDP/fő értékét a főváros 

„húzza fel”, mivel „papíron” itt állítják elő az országos bruttó hazai termék 37,7 %-át. 

Az érintett uniós tagállamok többségében éppen a főváros és környezete eltérő fejlettsége 

miatt a főváros és a környéke önálló régiót alkot (Pozsony, Prága, Berlin, Bukarest, stb.). 

Egy pozitív példa: Berlin-Brandenburg 
 
 

 

 Külön NUTS II. régiók 

 Közös regionális 

fejlesztési terv 

 Közös szakmai szervezet 
 
Fejlesztési célok: 

 Területi kiegyenlítés 

Egyenlő életfeltételeket és 

munkalehetőségeket biztosítani 

Az elmaradott Brandenburg 

fejlesztése 

Vidéki alközpontok 

fejlesztése 

Többközpontú térségi 

struktúra 

Multifunkcionális város 

modell 

Berlin, mint kompakt város 

erősítése 

Több központú várostervezés 
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Az elérhető támogatások mértékén túl, további problémát jelent, hogy a támogatások a 

fejlettebb régiókban várhatóan lényegesen szűkebb célrendszer szerint lesznek 

felhasználhatóak, valamint kisebb lesz a támogatás intenzitás (50% körüli), tehát jelentősen 

magasabb önerővel kell a fejlesztésekhez rendelkezni.  

Ha pusztán a Közép-magyarországi régió egésze összevont GDP mutatóját szemléljük, 

nyilvánvaló, hogy ez a csalóka mutató éppen a valóságban meglévő és bizonyos területeken 

szakadékszerűen jelentkező fejlettségbeli különbségek elfedésére alkalmas, amelyek a 

régión belül Pest megye és Budapest között fennállnak. Ezek pedig egyértelműen és 

tipikusan olyan problémák (csatornázottság, belterületi burkolatlan utak magas aránya, 

egészségügyi ellátás és oktatási rendszer fejletlensége, munkahelyek, jövedelmek stb.), 

amelyeket mind a hazai területfejlesztés, mind az EU regionális politikája kezelni hivatott! 

Mindezek következtében: 

 Amely önkormányzatok (vállalkozások) a magasabb önerőt nem tudják biztosítani, ott 

elmaradnak a szükséges beruházások. 

 Több olyan területen, ahol egy, a fejlődésben elmaradott térségben égetően szükséges 

lenne a támogatásokra a felzárkóztatás, a kiegyenlítés érdekében, nem lesz lehetőség 

támogatást kapni (a polgárok számára a környezeti és közlekedési területen, valamint az 

információs és kommunikációs technológiák területén alapvető szolgáltatásokat biztosító 

infrastrukturális beruházások a tervezet szerint kizárólag a kevésbé fejlett és az átmeneti 

régiókban lesznek támogathatóak.) 

 A régió egészének versenyképessége sem javul, ha a főváros környezete lemarad a 

fejlesztések terén, ez az egész országra nézve hátrányos. 

 A Pest megyében élők „másodrendű” állampolgárnak érezhetik magukat, hiszen vélt 

vagy valós politikai érdekekből, az összes magyarországi megyénél rosszabb feltételek 

mellett kell a fővárossal versenyezniük az amúgy is szűkös forrásokért. 

 Pest megye periférikus területei fejlettségüket tekintve még az országos átlagtól is 

nagyobb mértékben leszakadnak. 

 Miközben az ország többi, „fejletlen” régióját alkotó megye jobban jár, hiszen a Pest 

megyének járó támogatás is náluk kerül leosztásra, az egyébként igen magas abszorpciós 

képességgel rendelkező Pest megye számára elérhetetlen források lehívása 

bizonytalanná válik.  

 Nem kerül tehát kihasználásra Pest megye támogatás-felszívó képessége, miközben az 

ország egészében gondokat okoz a rendelkezésre álló keretek megfelelő felhasználása. 
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Összegzés 

 

Mindezeket figyelembe véve, véleményünk szerint indokolt a Közép-magyarországi régiót 

alkotó Pest megye és Budapest önálló régióba sorolása, még akkor is, ha a folyamat esetleg 

nem tud lezárulni a 2014-es költségvetési periódus elejéig. 

Indokolt, hiszen a jelenlegi Pest megyei mutatók alapján a megye még hosszú ideig jogosult 

lenne kevésbé fejlett régióként a támogatásokra, amelyek nélkül a megye egésze, az itt élő 

1.240 ezer ember jár rosszabbul, s a megye kifejezetten hátrányos helyzetű térségei pedig 

(Ipolymente, Galgamente, Tápiómente, Ceglédi - Nagykőrösi térség) még jobban 

leszakadnak. 

Pest megye, az itt működő vállalkozások és önkormányzatok felkészültek az Uniós források 

felhasználására, ezt a KMOP eddigi tapasztalatai is igazolják. 

Hazai költségvetési források ilyen nagyságrendben egészen biztosan nem állnak majd 

rendelkezésre a térséget ért veszteség kompenzálására, miközben az ország többi 

megyéjének gondot okoz a számukra jutó többletforrás ésszerű felhasználása. 

A szétválással Budapest semmit nem veszít, hiszen így is, úgy is a fejlettebb régiók közé 

kerül. 

Tudatában vagyunk annak, hogy a szétválással az ország egészének járó támogatások 

összességében nem emelkednek, ugyanakkor, ha Pest megye, s ez által a Főváros környezete 

nem tudja kihasználni a fejlődésében rejlő lehetőségeket, az ország egésze veszít ezzel, 

hiszen ez az ország húzó régiója, gazdaságának és társadalmának is a motorja. 

 

Az elmúlt 10 év során Pest megye több alkalommal kezdeményezte, hogy kerüljön 

felülvizsgálatra és módosításra az ország regionális beosztása, sajnos mindezidáig 

eredménytelenül. Azt gondoljuk, hogy nem szabad a kérdést tovább a szőnyeg alá söpörni, 

azon az alapon, hogy nem időszerű annak felvetése. A döntés halasztásából következő 

hátrányok igen jelentősek, és messze túlmutatnak Pest megyén, illetve a Pest megyei 

településeken.  
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3. Pest Megyei Területfejlesztési Stratégia és OP (2003) 

 

 
 
A jelenleg is érvényben levő, 2003 decemberében elfogadott Pest megyei Területfejlesztési 
Stratégia és Operatív Program az alábbiak szerint határozta meg a megye stratégiai 
beavatkozási területeit (prioritásait) és intézkedéseit: 
 
 
 

Beavatkozási területek / intézkedések 

Prioritások/ 
Intézkedések 

Térség-
fejlesztés 

Gazdaság-
fejlesztés 

Turizmus-
fejlesztés 

Humán 
erőforrás 

Infrastruktúraf
ejlesztés Oktatás, 

egészségügy, 
szociális 

Speciális 
fejlesztési 

programok 

Település 
rehabilitáció 

Befektetés 
ösztönzés 

Befektetés 
ösztönzés, 

önkormányzati 
fejlesztés 

Fizikai 
infrastruktúra

-fejlesztés 

Közlekedés-
fejlesztés 

Térségi 
zöldterület 
fejlesztés 

KKV 
fejlesztés 

Vállalkozás-
fejlesztés 

Szolgáltatás-
fejlesztés 

Közmű-
környezet-
fejlesztés 

Intézményfejlesztés 

 

Tudásbázis fejlesztés 

 

Partnerségi programok 
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Az egyes prioritásokhoz tartozó intézkedéseket, azok céljait, a támogatható 
tevékenységeket, a beavatkozási tevékenységeket, az indikátorokat a programban az 
alábbiak szerint határoztuk meg: 

Prioritás 1. Térségfejlesztés 

Intézkedés címe 1.1. Település rehabilitáció 

Az intézkedés célja Életminőség javítása 
Kiegyenlítés 
Irányított tervszerű fejlesztés 

Indokolás 
Az első körös agglomerációs települések településközpont nélküli, 
jellegtelen szuburbokká váltak.  
A megye több településén, akár a településközpontban is 
találhatók, un. rozsda övezetek, elhagyott laktanya-, börtön-
épületegyüttesek, leromlott, használaton kívüli műemléképületek, 
sőt szeméttelepek.  
A városok hagyományos belvárosi többlakásos lakóépületei 
leromlottak.  
A településképet rontják a pusztuló, hajdan értékes épületek, 
valamint a zöldterületek egyre növekvő hiánya. 
A szociális lakáshiány általános. 
Pest megye településein országos viszonylatban a legmagasabb a 
burkolatlan belterületi utak aránya. 

Támogatható 
tevékenységek 

a) településközpont rehabilitáció, kialakítás, épület felújítás 
b) települési rozsdaövezetek rehabilitációja 
c) belvárosi lakóépület felújítás 
d) települési és benyúló átmenő zöldterületek rehabilitációja, 
fejlesztése 
e) szociális lakásépítés 
f) belterületi utak burkolása 
g) örökségterületek rehabilitációja 
h) településfejlesztési stratégiák készítése 

Célcsoport Önkormányzatok, vállalkozók, civilszervezetek 

Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

- lepusztult települések ezen belül főleg első körös agglomerációs 
települések, egyéb (a) 
- rozsdaövezetek (b) 
- városias települések (c,e) 
- valamennyi település (d,f) 

Indikátorok: 
- Eredmény 
 

- Rehabilitált településközpontok száma 
- Rehabilitált rozsdaövezetek száma 
- Felújított lakóépületek száma 
- Felújított zöldterületek nagysága (m2 ) 
- Megépült szociális bérlakások száma 
- Leburkolt belterületi utak hossza (m2) 
- Települési fejlesztési stratégiák száma 

Indikátorok 
- Hatás 

- Elköltözők száma csökken 
- Település idegenforgalmának eredményei javulnak 
- Belvárosi éttermek, üzletek forgalma nő 
- Belvárosi üzletbezárások száma csökken 
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Prioritás 1. Térségfejlesztés 

Intézkedés címe 1.2. Térségi zöldterület fejlesztése 

Az intézkedés célja Életminőség javítása 
Tervezett fejlesztés 

Indokolás Zöldterületek fogyása, elhanyagoltsága 
Mezőgazdasági területek műveletlensége 
Zöldterületek felhasználásának tervezetlensége 

Támogatható 
tevékenységek 

a) Kistérségi szintű megvalósíthatósági tanulmányok a 
megőrzendő zöldterületről, fejlesztésről, rehabilitációjukról 
b) Zöldterület megtisztító akciók 
c) Vidékfejlesztési pályázatok támogatása a zöldfelületek 
fejlesztése, a táj képének rehabilitációja és mezőgazdasági 
hasznosítása érdekében. 
d) Mezőőr rendszer bevezetésének támogatása 
e) Bányatavak térségi rehabilitációs programjának kidolgozása és 
megvalósítása 
f) Biológiailag aktív felületek megőrzése és védelme 

Célcsoport kistérségek 
önkormányzatok 
gazdák 

Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

agglomerációs gyűrű (a) 
valamennyi térség (b, c, d, f) 
érintett térségek (e) 

Indikátorok: 
- Eredmény 
 
 

- Megvalósíthatósági tanulmányok száma 
- Zöldterület megtisztító akciók száma 
- Támogatott vidékfejlesztési pályázatok száma 
- Mezőőr szolgálatok bevezetésének a száma 

Indikátorok: 
- Hatás 

- Lakosság egészségi állapotának javulása (táppénzes napok 
csökkenése) 
- Zöldterület fogyás az előző időszakhoz képest csökken 
- Újrahasznosított zöldterületek nagysága 
- Illegális szemétlerakók száma csökken 

  

Prioritás 1. Térségfejlesztés 

Intézkedés címe 1.3. Intézményfejlesztés 

Az intézkedés célja Fejlődés meggyorsítása 
Partnerség 
Tudásbázis 

Indokolás Kistérségi szervezetek gyengesége 
Kistérségi szintű partnerhálózat gyengesége 
Információellátás gyengesége 

Támogatható 
tevékenységek 

a) kistérségi irodák fejlesztése (építés, felszerelés, foglalkoztatás 
támogatás) 
b) pályázati információs, tanácsadó központ létrehozása 

Célcsoport Kistérségi társulások 
Vállalkozások 
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Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

ellátatlan kistérségek (a,b) 

Indikátorok: 
- Eredmény 
 
 

- Támogatásból létrehozott kistérségi irodák száma 
- Támogatásból bővített kistérségi irodák száma (létszám, 
felszerelés) 
- Támogatással létrehozott pályázati információs irodák száma 

Indikátorok: 
- Hatás 

- Kistérségben beadott pályázatok száma nő 
- Kistérségben elnyert pályázatok száma nő 

 

Prioritás 1. Térségfejlesztés 

Intézkedés címe 1.4. Tudásbázis-fejlesztés 

Az intézkedés célja Fejlődés meggyorsítása 
Partnerség 
Kiegyenlítés 
Irányított fejlődés 
Életminőség 

Indokolás A periférián jellemző a tudásbázis gyengesége az önkormányzati 
szférában; 
Alacsony a lakosság érzékenysége az épített- és természetes 
környezet védelme érdekében. 

Támogatható 
tevékenységek 

a) önkormányzati vezetők, választott tisztségviselők, munkatársak 
képzése 
b) szemléletformáló programok, pl. „Tiszta környezetért”, 
„Zöldterület védelem”, „Településeink, kistérségünk értékei”, stb. 
versenyek, akciók, vetélkedők, stb. 
c) helyi média témába vágó programjai 

Célcsoport önkormányzatok 
óvodák, iskolák 
civil szervezetek 
vállalkozások 

Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

periférikus térségek (a) 
minden kistérség (b,c) 

Indikátorok: 
- Eredmény 
 

- Képzésen részt vett önkormányzati tisztségviselők és 
munkatársak száma 
- Megvalósított szemléletformáló akciók, versenyek, vetélkedők 
száma 

Indikátorok: 
- Hatás 

- Sikeres pályázatok számának növekedése településenként 
- PPP-ben megvalósult fejlesztések száma 
- Települési építési szabályzatoknak megfelelően épült, esztétikus 
épületek száma 
- Települési fejlesztési stratégiák száma 
- Települési tájékoztató fórumok száma 
- Települési, zöldterületi rongálások száma csökken 
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Prioritás 1. Térségfejlesztés 

Intézkedés címe 1.5. Partnerségi programok 

Az intézkedés célja Fejlődés meggyorsítása 
Kiegyenlítés 
Életminőség 

Indokolás Pest megye és Budapest együttműködése rossz; 
Az egyeztetés fórumai hiányzanak minden szinten és minden 
területen. 
Az együttműködés hiánya gátja a fejlődésnek. 

Támogatható 
tevékenységek 

a) közös fejlesztési stratégiák készítése 
b) rendezvények, fórumok 
c) közös pályázatok önereje 
d) közös szak-fejlesztési intézmények létrehozása 

Célcsoport önkormányzatok 
kistérségek 

Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

- agglomeráció – Budapest (a, b, c) 
- megyehatár menti kistérségek (a, b, c) 
- Szlovák határ menti kistérségek (a, b, c) 
- minden kistérség (a, b, c) 
- Pest megyei és Budapesti önkormányzat (d) 
- minden település (a, b) 

 

Indikátorok: 
- Eredmény 
 

- Kistérségi közös fejlesztési stratégiák száma 
- Szlovákiával közös fejlesztési stratégia 
- Szomszédos megyékkel közös stratégiák 
- Budapesttel közösen megoldott fejlesztési kérdések száma 
- Közös fórumok, rendezvények a fenti területekkel 
- Közös pályázatok száma 

Indikátorok: 
- Hatás 

Közösen megvalósított fejlesztések 
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Prioritás 2. Gazdaságfejlesztés 

Intézkedés címe 2.1. Befektetés ösztönzés 

Az intézkedés célja Kiegyenlítés 
Életminőség 
Versenyképesség 

Indokolás A megye periférikus területeinek egy részén a fejlődés fellendítése 
és az ingázás csökkentése érdekében szükséges a befektetések 
vonzásának támogatása. 

Támogatható 
tevékenységek 

a) iparterület előkészítés, ipari park fejlesztés 
b) befektetői konferenciák 
c) marketing kiadványok 

Célcsoport - kistérségek, önkormányzatok 
- vállalkozók 

Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

Tápiómente, Dél-Pest, Ország Közepe kistérségek 

Indikátorok: 
- Eredmény 

- Infrastruktúrával ellátott iparterületek száma 
- Befektetői konferenciák száma 
- Támogatással létrehozott marketing kiadványok száma 

Indikátorok: 
- Hatás 

- Megvalósult befektetések száma,  
- Az új létesítményekben foglalkoztatott munkaerő száma 
- A helyben foglalkoztatott munkaerő számának növekedése 

  

Prioritás 2. Gazdaságfejlesztés 

Intézkedés címe 2.2. Vállalkozástámogatás 

Az intézkedés célja Fejlődés meggyorsítása 
Életminőség 
Versenyképesség 

Indokolás A magyar KKV szektor, rövid történelmi múltja miatt tőkeszegény, 
labilis, beszállítói aktivitása és innovációs képessége általában 
gyenge. 
Hiányzanak az ipari területek és a vállalkozói házak. 
Az innovációt támogató infrastruktúra gyenge. 

Támogatható 
tevékenységek 

a) vállalkozói házak 
b) technológiai központok 
c) innovációs központok 
d) egyedi, innovációt szolgáló beruházás támogatás 
e) informatikai fejlesztések 

Célcsoport - kistérségek, önkormányzatok + vállalkozók 
- kistérségek, önkormányzatok + egyetem 
- civil szervezetek 

Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

minden kistérség (a,b,d,e) 
minden kistérség, de főleg a felsőoktatási intézmények közvetlen 
környezete (c) 

Indikátorok: 
- Out put 

- Támogatott vállalkozói házak száma 
- Támogatott technológiai központok száma 
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- Támogatott innovációs központok száma 
- Támogatott innovatív vállalkozások száma 
- Támogatott innovációs projektek száma vállalkozóknál 

Indikátorok: 
- Hatás 

- KKV-k foglalkoztatottai számának növekedése 
- KKV-k éves forgalmának növekedése 
- Megye GDP-jének növekedése 
- Támogatott informatikai fejlesztések száma 

 

Prioritás 2. Gazdaságfejlesztés 

Intézkedés címe 2.3. Intézményfejlesztés 

Az intézkedés célja Fejlődés meggyorsítása 
Tudásbázis 
Partnerség 
Versenyképesség 

Indokolás A térségi gazdaságfejlesztés, KKV támogatás egyik akadálya a 
térségi szakmai szervezetek, vállalkozói egyesületek gyengesége, 
illetve hiánya. 
A KKV-k számára a piaci, technológiai, szabályozási stb. 
információhoz való hozzájutás nehéz.  
Az innovációt támogató infrastruktúra gyenge. 

Támogatható 
tevékenységek 

a) vállalkozói egyesületek, szakmai szövetségek támogatása 
(számítógépes beszerzés, foglalkoztatás), rendezvényeik, 
kiadványaik támogatása 
b) vállalkozói, kistérségi információs és innovációs központok 
létrehozásának, felszerelésének, adatbázis építésének támogatása 
c) mezőgazdasági beszerző, értékesítő szövetkezetek létrehozása 

Célcsoport vállalkozói egyesületek, szakmai szövetségek (a) 
kistérségek, vállalkozók (b) 
gazdák (c) 
civil szervezetek 

Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

minden kistérség (a,b) 
mezőgazdasági kistérségek (c) 

Indikátorok: 
- Eredmény 

- Támogatott vállalkozói egyesületek száma 
- Támogatott szakmai szövetségek száma 
- Vállalkozói egyesületek, szakmai szövetségek által rendezett 
események számának növekedése 
- Támogatott kiadványok száma 
- Létrehozott kistérségi üzleti információs központok száma 
- Üzleti adatbázisok száma 

Indikátorok: 
- Hatás 

- KKV-k foglalkoztatottjainak száma nő 
- KKV-k éves forgalmának növekedése 
- KKV-k nyertes pályázatainak száma 

  

Prioritás 2. Gazdaságfejlesztés 

Intézkedés címe 2.4. Tudásbázis-fejlesztés 

Az intézkedés célja Fejlődés meggyorsítása 
Kiegyenlítés 
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Partnerség 
Versenyképesség 

Indokolás A KKV szektorban jellemző az új ismeretek hiánya: a szakmai 
fejlődés követése. 
A KKV-k körében nem kellő mértékben elterjedt az informatika 
használata.  
A KKV vezetők nem ismerik a támogatási lehetőségeket. 

Támogatható 
tevékenységek 

a) menedzsment tréning 
b) szakma-specifikus felnőtt oktatás 
c) informatikai felnőtt képzés 
d) EU-s pályázási felkészítés 
e) info-kommunikációs szolgáltatás 

Célcsoport KKV-k 

Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

minden kistérség 
 

Indikátorok: 
- Eredmény 

- KKV-k által igénybevett menedzsment tréningek száma 
- KKV-k által elvégzett szakma specifikus oktatási napok száma 
- KKV-k által elvégzett informatikai oktatások száma 
- KKV-k által meghallgatott EU-s pályázási tréningek száma 

Indikátorok: 
- Hatás 

- KKV-k mortalitási mutatója csökken 
- KKV-k sikeres pályázatainak száma 
- KKV-k foglalkoztatottjainak száma nő 
- KKV-k éves forgalma nő 

 

Prioritás 2. Gazdaságfejlesztés 

Intézkedés címe 2.5. Partnerségi programok 

Az intézkedés célja Fejlődés meggyorsítása 
Tervszerű fejlesztés 
Versenyképesség 

Indokolás Az együttműködés a KKV-k fejlődésének egyik új eszköze. 
A KKV szektorban azonban erősen jellemző az országos probléma: 
a partnerségi kapcsolatok, együttműködő hálózatok hiánya. 

Támogatható 
tevékenységek 

a) vállalkozói fórumok, rendezvények, vásárok, tapasztalatcserék 
b) kommunikációs hálózat létrehozása 

Célcsoport - kistérségek, önkormányzatok 
- szakképző intézmények 
- vállalkozások 
- civil szervezetek 

Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

minden kistérség  
 

Indikátorok: 
- Eredmény 

- Megrendezett fórumok, rendezvények, vásárok száma 
vállalkozók és önkormányzatok, szakképző intézmények, 
munkaügyi központok részvételével 

Indikátorok: 
- Hatás 

- KKV-k éves forgalma nő 
- KKV-k foglalkoztatottainak száma nő 
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Prioritás 3. Turizmusfejlesztés 

Intézkedés címe 3.1. Turisztikai befektetés-ösztönzés - önkormányzati programok 

Az intézkedés célja Fejlődés meggyorsítása 
Tervszerű fejlesztés 
Partnerség 
Versenyképesség 

Indokolás Az önkormányzatok szerepvállalása a turizmus fenntartható 
fejlesztése (elsősorban fejlesztések előkészítése) területén 
elengedhetetlen és jelenleg nem kielégítő. 

Támogatható 
tevékenységek 

a) turisztikai fejlesztések megvalósíthatósági tanulmányainak 
elkészítése 
b) turisztikai infrastruktúrafejlesztés 

 Dunai kikötő, csónakházépítéshez 

 Duna parti sétány 

 kerékpárút építés, kapcsolatok létrehozásával összefüggő 
útvonalak kiépítése, szolgáltató helyek kiépítése 

 erdei kirándulóút 

 lovas túraút 

 falusi turizmus 
c) turisztikai rendezvények (szabadidős, kulturális) 
d) kulturális értékek, múzeumok 
e) kulturális útvonalak 
f) marketing 

Célcsoport kistérségek, önkormányzatok, civil szervezetek 

Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

minden kistérség (a,b,c,d) 
kiemelt prioritás:  
határon átnyúló fejlesztések, rendezvények, marketing (a,b,c,d) 
Duna parti térségek (b) 
kerékpárút hálózatba bekötés (b) 

Indikátorok: 
- Eredmény 
 

- Megvalósíthatósági tanulmányok száma 
- Önkormányzati részvétellel megvalósult turisztikai infrastruktúra 
fejlesztések száma 
- Turisztikai rendezvények száma 
- Megépült kerékpárút hossza 
- Marketing kiadványok száma  

Indikátorok: 
- Hatás 

- Turisztikai befektetések száma a térségben nő 
- PPP-ben megvalósuló befektetések száma 
- Turista forgalom nő 
- Turizmusból származó bevétel nő 
- Vendégéjszakák száma nő 

  

Prioritás 3. Turizmusfejlesztés 

Intézkedés címe 3.2. Turisztikai vállalkozásfejlesztés 

Az intézkedés célja Fejlődés meggyorsítása 

Indokolás Pest megye turisztikai adottságainak kihasználása csak a minőségi 
kínálat erősítésével lehetséges. 
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Támogatható 
tevékenységek 

a) klimatikus adottságokra és termálvízre épülő gyógyturizmus 
minőségi szálláshelyfejlesztés és beruházás 
b) rendezvény, konferencia és oktatási-tréning turizmus minőségi 
szálláshelyfejlesztés 
c) tanyasi/falusi turizmus szálláshelyfejlesztés 
d) kulturális turizmus 
e) szolgáltatásfejlesztés, innovatív szolgáltatások elsősorban a vízi- 
és lovasturizmus terén 
f) marketing 
g) rendezvény turizmus 

Célcsoport Vállalkozások 

Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

Pilis, Börzsöny, Dél-Pest Megye (a,c) 
minden kistérség (a,b,d,e,f,g) 
Duna menti kistérségek (e) 
Déli kistérségek (c) 

Indikátorok: 
- Eredmény 

- Minőségi szálláshelyek száma nő 
- Falusi turizmus szálláshely növekedés 
- Új turisztikai szolgáltatások 
- Marketing kiadványok száma 

Indikátorok: 
- Hatás 

- Vendégéjszakák száma nő 
- Térség turisztikai bevételei növekednek 

 

Prioritás 3. Turizmusfejlesztés 

Intézkedés címe 3.3. Intézményfejlesztés 

Az intézkedés célja Fejlődés meggyorsítása 

Indokolás Ma Pest megyében az önkormányzatok nagy részénél nincs 
turisztikai referens. 
A településeken általában nincs turisztikai információs „pont”, 
hiányzik a turisták vonzásához és megtartásához szükséges 
információ és a terjesztési rendszer. 

Támogatható 
tevékenységek 

a) települési információs pontok kialakítása 
b) kistérségi irodák fejlesztése 

Célcsoport Kistérségek, önkormányzatok 
Civil szervezetek 
Vállalkozások 

Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

Minden kistérség 
 

Indikátorok: 
- Eredmény 

- Települési turisztikai információs pontok száma 
- Turisztikai referensek száma a kistérségi irodáknál 

Indikátorok: 
- Hatás 

- Térség turisztikai bevételei nőnek 
- Turisták száma nő 

Prioritás 3. Turizmusfejlesztés 

Intézkedés címe 3.4. Tudásbázis fejlesztés, partnerségi program 

Az intézkedés célja Fejlődés meggyorsítása 
Kiegyenlítés 

Indokolás A megye lakossága nincsen felkészülve a turizmus fogadására. 
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A nagy befektetés-igényű turizmus területén még nem alakult ki a 
magán és az önkormányzati szektor rendszeres együttműködése. 

Támogatható 
tevékenységek 

a) Turisztikai, szakmai tanfolyamok 
b) Környezettudatosságra, a kulturális értékek megóvására 

nevelő rendezvények, vetélkedők, versenyek 
c) PPP tréning 
d) Szakmai utazások 
e) E-kultúra 

Célcsoport Kistérségek, önkormányzatok 
Civil szervezetek 
Vállalkozások 

Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

Minden kistérség 
 

Indikátorok: 
- Eredmény 
 

- Turisztikai szakmai oktatások és résztvevők száma 
- PPP oktatások önkormányzati résztvevőkkel 
- Szemléletformáló rendezvények száma, résztvevők száma 
- Közös pályázatok száma 
- Civil lakosság aktivitása nő 

Indikátorok: 
- Hatás 

- Környezetrongáló esetek száma csökken 
- Turisztikai beruházások száma nő 
- Turisták száma nő 
- Turizmus bevételei nőnek 

 

Prioritás 4. Humán erőforrások fejlesztése 

Intézkedés címe 4.1. Intézmény-rehabilitáció, -fejlesztés 

Az intézkedés célja Életminőség 
Kiegyenlítés 

Indokolás Mind az oktatás, mind az egészségügy, mind a szociális, mind 
pedig a közművelődési szféra intézményei magukon viselik a 
tartós fejlesztési, felújítási forráshiány jeleit. 

Támogatható 
tevékenységek 

a) oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézmények 
felújítása, akadálymentesítése 
b) eszközbeszerzések 
c) intézménybővítés 
d) ápolási, rehabilitációs központok létrehozása 

Célcsoport óvoda, iskolák 
közművelődési intézmények 
szociális intézmények 
kórházak, rendelőintézetek, háziorvosok, otthonápolási 
szolgáltatók 
civil szervezetek 

Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

kistelepülések, forráshiányos önkormányzatok, periférikus 
térségek óvodái, iskolái, orvosi rendelői (a,b) 
minden kistérség kulturális és szociális intézményei (a,b,c) 
minden kistérség (c,d) 

Indikátorok: 
- Eredmény 

- Felújított intézmények száma 
- Eszközbeszerzések száma, értéke 
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 - Új intézmények, iskolai tantermek 
- Akadály-mentesített épületek száma 
- Ápolási, rehabilitációs központok száma 

Indikátorok: 
- Hatás 

- Lakosság egészségi állapota javul, táppénzes napok száma 
csökken 
- A megyében iskolába járó iskolások száma nő az ingázók 
rovására 
- A szociális intézményekben a várakozási idő csökken 

 

Prioritás 4. Humán erőforrások fejlesztése 

Intézkedés címe 4.2. Szolgáltatásfejlesztés 
 

Az intézkedés célja Életminőség 
Kiegyenlítés 
Fejlesztés meggyorsítása 
Tudásbázis fejlesztése 

Indokolás Az intézmények állapotának fizikai feljavítása mellett szükség van 
a nyújtott szolgáltatások diverzifikálására, fejlesztésére. 

Támogatható 
tevékenységek 

a) megvalósíthatósági tanulmányok középiskolai centrumok 
létrehozására 
b) nevelési tanácsadás fejlesztése 
c) roma felzárkóztató programok 
d) szakképzés- felnőttoktatás fejlesztése, új képzési programok 
e) kulturális célú nonprofit szervezetek létrehozásának ösztönzése 
f) közösségfejlesztő, közösségi kulturális rendezvények 
létrehozása 
g) információs helyszínek (pl. teleházak, EU-s információk) 
biztosítása a közművelődési intézményekben 
h) megvalósíthatósági tanulmány a szakképzés – gazdasághoz 
kapcsolásáról 
i) fogyatékkal élők, csökkent munkaképességűek szakképzési és 
foglalkoztatási programjai 
j) egészségügyi ellátás támogatása 
k) prevenció 
l) otthonápolási szolgálatok 

Célcsoport megyei, települési önkormányzatok, kistérségek 
közművelődési intézmények 
civil szervezetek 
iskolák 
egészségügyi intézmények 
vállalkozások 

Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

minden kistérség (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k.l) 
ritkán lakott, kisfalvas térségek (j) 

Indikátorok: 
- Eredmény 
 

- Megvalósíthatósági tanulmányok száma 
- Rendezvények növekvő száma 
- Információs helyszínek számának növekedése 
- Kulturális célú nonprofit szervezetek számának növekedése  



- 62 - 

- Munkamegosztás és specializáció alapján működő középiskolák 
száma 
- Együttműködési megállapodások száma a szakiskolák és 
vállalatok között 
- Nevelési tanácsadás igénybevett napjainak száma 
- Oktatásban részesített csökkent munkaképességűek és romák 
száma 
- Újra elhelyezkedő csökkent munkaképességűek és 
munkanélküliek száma 
- Roma programok száma 
- Prevenciós programok száma  
- Otthonápolási szolgáltatások száma 

Indikátorok: 
- Hatás 

Megyében tanuló középiskolások száma nő 
- Megyéből továbbtanulók száma nő 
- Megyei szakiskolát végzettek elhelyezkedési esélyei javulnak 
- Foglalkoztatási szint nő 
- Szociális támogatás igény csökken 
- Táppénzes napok száma csökken 
- Lakosság egészségi állapota javul 
- Identitástudat erősödése 
- Európai uniós információval való ellátottság növekszik 

 

Prioritás 4. Humán erőforrások fejlesztése 

Intézkedés címe 4.3. Intézményfejlesztés 

Az intézkedés célja Életminőség 
Kiegyenlítés 
Partnerség 
Fejlődés meggyorsítása 

Indokolás Ma az oktatásban, egészségügyben, szociális területen az egyes 
intézmények között kevés a szakmai koordináció. 
Az iskolák, egészségügyi intézmények, civil szervezetek nincsenek 
felkészülve a pályázati úton elnyerhető források megszerzésére. 
Jellemző az információhiány. 
Szükséges a megyében elindult fejlesztési kezdeményezések 
támogatása a roma kisebbség munkaerő-piaci integrációja 
érdekében. 

Támogatható 
tevékenységek 

a) szakmai koordinációs intézmények megvalósíthatósági 
tanulmánya 
b) fenti intézmények létrehozása, hálózatok támogatása 
c) információs intézmények, teleházak létrehozása 
d) kistérségi roma szolgáltató, foglalkoztatást támogató 
központok 
e) egészségügyi és szociális intézmények együttműködési 
projektjei 
f) civil szervezetek szociális projektjei  

Célcsoport megyei önkormányzat 
kistérségek, települési önkormányzatok 
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kistérségi irodák 
közművelődési szervezetek 
civil szervezetek 
roma szolgáltató központok 
vállalkozások 

Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

minden kistérség  
 

Indikátorok: 
- Eredmény 
 

- Kistérségi roma szolgáltató központok száma 
- Szakmai koordinációt ellátó oktatási, egészségügyi, szociális 
intézmények száma 
- Információs intézmények száma 

Indikátorok: 
- Hatás 

- Nyertes ESZA pályázatok száma 
- Lakosság egészségi állapota javul 
- Lakosság iskolázottsági színvonala javul 

 

Prioritás 4. Humán erőforrások fejlesztése 

Intézkedés címe 4.4. Tudásbázis és partnerség fejlesztése 

Az intézkedés célja Életminőség 
Kiegyenlítés 
Partnerség 
Fejlődés meggyorsítása 

Indokolás Ma az oktatásban, kultúrában, egészségügyben, szociális 
területeken kevés a szakmai partnerség, együttműködés. 
Hiányzik a szomszédokkal való kapcsolat: Budapest, szomszéd 
megyék, térségek, határ-menti kapcsolatok. 

Támogatható 
tevékenységek 

a) rendezvények, fórumok, műhelytalálkozók 
b) kutatások felmérése 
c) különböző szintű iskolák együttműködési lehetőségének 

felmérése és támogatása 
d) új problémák kezelésére felkészítő projektek (drog) 

Célcsoport önkormányzatok, kistérségek 
oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális intézmények 
civil szervezetek 
vállalkozások 

Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

minden kistérség  
 

Indikátorok: 
- Eredmény 
 

- Kooperációs megállapodás Budapesttel 
- Kooperációs megállapodás a szomszédos megyékkel és 
Szlovákiával 
- Rendezvények fórumok száma szakiskolák és vállalkozók között, 
önkormányzatok és civil szervezetek között 

Indikátorok: 
- Hatás 

- Továbbtanulók száma nő 
- Foglalkoztatottak száma nő 
- Szociális ellátás szintje javul 
- Lakosság egészségi állapota javul 
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Prioritás 5. Infrastruktúra fejlesztése 

Intézkedés címe 5.1. Közlekedésfejlesztés  

Az intézkedés célja Életminőség 
Kiegyenlítés 

Indokolás A megye legégetőbb közlekedési problémáinak megoldása olyan 
léptékű projektek megvalósítását jelenti, melyek messze 
túlmutatnak a megye pénzügyi lehetőségein. A finanszírozás miatt 
a döntési jogkör is jellemzően az ágazatok kezében vannak. A 
megye szerepe ezen projektek esetében elsősorban a 
koordinációban, a döntés-előkészítésben merül ki, illetve a saját 
hatáskörben megoldható a „nagy” projekthez illeszkedő, 
szükséges kisebb léptékű projektek támogatásában, 
megvalósításában. Valójában az állami és helyi kezdeményezésű 
projektek minden esetben feladatot jelent a megye számára, 
melynek hatékony kezelése a teljes projekt megvalósítását segíti 
elő. Ezért a megvalósításhoz szükséges tervek, előtanulmányok 
készítése, a területbiztosítás, a rendezési kérdések megoldása, a 
szakhatósági munka támogatása valós feladatot ad a megye 
településeinek, kistérségeinek. A megye részéről a fenti módon 
támogatandó tevékenységekben megjelenő projektek az egész 
régió közös szándékon alapuló fejlesztései, melyek megvalósítása 
mihamarabbi célként kell, hogy megfogalmazódjon és támogatást 
nyerjen. 

Támogatható 
tevékenységek 

a) BKSZ 
b) Vasúti személyszállítás fejlesztése 
c) Elővárosi vasutak fejlesztése 
d) Duna hidak, Ipoly híd 
e) Budapestet elkerülő utak, M0 
f) (TINA) Európai tranzitúthálózat megyehatáron kívülre helyezése 
g) Haránt irányú és elkerülő utak építése 
h) Tápiómente közúti elérhetőségének javítása 
i) Autópályadíj mérséklése  
j) 4-es és 10-es út korszerűsítése 
k)M6 és M8 gyorsforgalmi utak (Dunaújvárosi Duna-híd) kiépítése 
l) Csónak- és hajókikötők fejlesztése 

Célcsoport Önkormányzatok, kistérségek, vállalkozók, de-koncentrált 
közigazgatási szervek 

Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

 a megye egésze (a, b, c, d, f, g, i) 

 agglomeráció (e, f, l) 

 Tápiómente (h) 

 Ipolymente térség (d) 

 Érd, Diósd térsége (k) 

Indikátorok: 
- Eredmény 

- egységes közlekedési tarifarendszer létrejötte 
- vasúti személyszállítás részaránya nő, a szolgáltatás minősége 
javul 
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- megépült elkerülő és haránt irányú utak hossza 
- megépült Ipoly-híd, Duna hidak 
- felújított, korszerűsített út hossza 
- autópályadíj csökkenése, az M5-ös matricarendszerbe történő 
bevonása 
- az M1-M5 átkötés megvalósulása (M8-as gyorsforgalmi út) 

Indikátorok: 
- Hatás 

- csökken a fővároson áthaladó tranzitforgalom 
- javulnak a megye belső elérhetőségi feltételei 
- csökken az elkerülő úttal érintett településeket terhelő forgalom 
- a közforgalmú közlekedés részaránya nő 
- járműforgalomból származó levegőszennyezés csökken 
- közúti balesetek száma csökken 

 

Prioritás 5. Infrastruktúra fejlesztése 

Intézkedés címe 5.2. Közműfejlesztés, környezetvédelem  

Az intézkedés célja Életminőség 
Kiegyenlítés 

Indokolás A közműfejlesztésben igen nagy eredményeket ért el a megye az 
elmúlt években, azonban több olyan speciális terület van, ahol a 
környezet megóvása érdekében komoly fejlesztéseket kell 
megvalósítani. 

Támogatható 
tevékenységek 

a) Környezeti állapotfelmérő stratégiai tanulmányok, önerő 
támogatás 

b) Szélessávú adatátviteli rendszerek kiépítése 
c) Árvízvédelem, felszíni vízelvezetés 
d) Komplex vízgazdálkodási terv kidolgozása 
e) Szennyvízelvezetés-rákötés szabályozás kidolgozás, bevezetés 
f) Szennyvíztisztítás, tisztítási hatásfok javítása, szennyvíziszap 

elhelyezése 
g) Duna vízminőség-javítás, különösen a Kis-Duna ágban 
h) A talajvízcsökkenés miatt szükségessé váló mezőgazdasági 

termőterület rehabilitáció 
i) Elhagyott hulladéklerakók rekultivációja, illegális 

hulladéklerakók felszámolása 
j) Kistérségi hulladéklerakók építése (kommunális, ipari) 
k) Szelektív hulladékgyűjtés, feldolgozás, újrahasznosítás 

infrastruktúrájának megteremtése, bevezetése, 
kommunikációja 

l) Ipari légszennyezés csökkentése 
m) Bányatavak és környezetük rehabilitációja 
n) Egészséges ivóvíz biztosítása 
o) Csatornahálózat bővítése 
p) Megújuló energiaforrások hasznosítása 

Célcsoport Önkormányzatok, kistérségek (b) 
Megyei önkormányzat (d, e, k) 
Vízművek 
Mezőgazdasági vállalkozók, gazdák 
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Vállalatok 
Városgazdasági vállalatok 

Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

Minden kistérség  (b, d, e, i, j, k, m, n, o, p) 

Forráshiányos kistérségek (a) 
Duna-menti kistérségek, hegyvidéki térségek (c) 
Periférikus térségek (e) 
Csepel-sziget kistérség (g) 
Duna-menti kistérségek (h) 
Százhalombatta, Vác (l) 

Indikátorok: 
- Eredmény 
 

- Környezeti stratégiák száma 
- Szélessávú internethozzáférések számának növekedése 
- Csatornahálózatra rákötött lakások számának növekedése 
- Vízgazdálkodási tervek száma 
- Megépített szennyvíztisztítók 
- Rehabilitált vidéki területek nagysága 
- Duna víztisztasági paraméterei javulnak 
- Re-kultivált hulladéklerakók száma  
- Új és korszerűsített hulladéklerakók száma 
- A korszerű hulladéklerakókhoz csatlakozott települések száma 
- Szelektív hulladéklerakásba bevont települések száma 

Indikátorok: 
- Hatás 

- Árvíz veszély csökken 
- Info-kommunikációs ellátottság mutatóinak javulása 
- Ivóvizek tisztasága nem romlik 
- Talaj szennyezettség nem romlik 
- Illegális hulladéklerakók száma csökken 
Lakosság egészségi állapota javul 

  

Prioritás 5. Infrastruktúra fejlesztése 

Intézkedés címe 5.3. Tudásbázis és partnerség fejlesztése  

Az intézkedés célja Életminőség 
Kiegyenlítés 
Fejlődés meggyorsítása 

Indokolás Az agglomerációs területek tömegközlekedése minőségének 
javítását ma jelentősen akadályozza az együttműködés 
eredménytelensége Budapesttel és a kerületekkel. 
Az infrastrukturális beruházások költség-hatékonyan csak 
partnerségi viszonyok keretében valósulhatnak meg. 
A környezeti projektek eredményességének akadálya a lakosság 
partneri viszonyának hiánya. 

Támogatható 
tevékenységek 

a) Budapesttel és a külső kerületekkel közös rendezvények, 
fórumok 
b) BKSZ 
c) Kistérségi alternatív tömegközlekedési vállalkozások 
létrehozása 
d) Kistérségi tanulmányutak 
e) Lakossági környezeti szemléletformáló akciók, versenyek, 
képzések, rendezvények, kiadványok 
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Célcsoport Kistérségek, önkormányzatok 
Vállalkozók 
Civil szervezetek 
Óvodák, iskolák 

Földrajzi beavatkozási 
terület prioritásai 

Agglomerációs térségek (a,b) 
Minden kistérség (c,d,e) 

Indikátorok: 
- Eredmény 

- Budapesttel és a kerületekkel közös fórumok száma 
- Kistérségi személyközlekedési vállalatok 
- Szemléletformáló akciók száma 

Indikátorok: 
- Hatás 

- Működik a BKSZ 
- Eljutási sebesség nő  
- Nyertes pályázatok 
- Környezeti állapot javul. 
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4. Célkitűzések a térszerkezetben  
 

Pest megye települési és gazdasági szerkezete az elmúlt két évtizedben jelentősen átalakult. 

A változások a megye gazdasági versenyképességét nagyban javították, de a folyamatok 

szabályozatlansága miatt, a fejlődés térben aránytalanul valósult meg, ezért a térség egésze 

nem tudott egyenlő mértékben felértékelődni. 

A terület- és település szerkezet spontán fejlődés eredményeképpen változott, bár a 

központilag tervezett és megvalósult infrastruktúrafejlesztések azt nagyban befolyásolták. 

Összességében mégis egy tervezetlen, koordinálatlan térbeli fejlődés jellemzi a megyét, s a 

versenyképesség javítása érdekében szükséges egy olyan fejlesztési politika, fejlesztési 

stratégia megalkotása, amely alkalmas lehet a meglévő lehetőségek jobb kihasználására, s a 

kedvezőtlen folyamatok megállítására. 

A megye fejlődési potenciáljának kihasználása csak úgy valósulhat meg, ha céljaink 

átfedésben vannak az Európai Unió globális versenyben kitűzött céljaival, törekvéseivel. 

A fővárosi térség, Pest megye adottságai alapján még mindig eséllyel pályázhatna regionális 

üzleti központi szerepkörre, amelyre az adottságai megvannak. Ehhez azonban csak tudatos, 

tervezett térszerkezet kialakítással, terület- és infrastruktúrafejlesztéssel tudunk eljutni. 

A megye igen sokszínű, adottságai is szinte kistérségenként eltérőek, így a fejlesztési politikát 

az egyes térségek jellegzetességeit, specialitását figyelembe véve kell felépíteni. A megye 

gazdasága döntően a főbb közlekedési gerincvonalak mentén erősödik és fejlődik, az ezektől 

távolabb eső térségekben viszont kevésbé. Így nem sokat javult az elmúlt időszakban a 

Ceglédi-, a Nagykőrösi-, a Nagykátai és a Szobi térségek helyzete, szinte minden, a 

fejlettségét mérő mutató tekintetében a megyei átlag alatt vannak. 

Miközben a régió népességének egésze alig változik, Budapest lakosságszáma csökken, Pest 

megyéé növekszik. Az országban és a régióban sajátos népességcsere zajlik. A változások 

jelentős szuburbanizációs hatásokkal jártak, megnőtt a lakóterületek kialakításának igénye, 

illetve a beköltözők miatt az intézményi háttér átfogó fejlesztése vált szükségessé. Ennek 

társadalmi terheit az érintett települések nehezen viselik, eladósodnak, s a további 

fejlesztések ellehetetlenülnek. 

A térségi együttműködés továbbra is csak esetleges és felszínes. A megye települései között 

versenyhelyzet van a befektetők kegyeiért és az állami (EU-s) forrásokért. Miközben a városi 

terület gyorsan növekszik, a minőségi életvitelhez szükséges háttérfejlesztések elmaradnak, 

az agglomerációs települések többsége továbbra is alvóváros.  

Bár az elmúlt évek KMOP-s forrásaiból számos, a fejlesztésekhez az önerőt (akár hitelből is) 

biztosítani tudó település arculata, főtere megújult, ezek valójában csak kirakat- fejlesztések, 
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s mélyreható gazdasági-társadalmi hatásuk nincs. Miközben a zöldterületek egyre fogynak, a 

barnamezős területek újrahasznosítása lassan halad. 

Számos nemzetközi példa igazolja, hogy egy-egy fővárosi (nagyvárosi) térség regionális 

központtá akkor tud válni, ha stratégiailag jó elhelyezkedésen túl megfelelő elérhetőséggel, 

közlekedési infrastruktúrával, minőségi természeti- és épített környezettel, és innovatív 

készségekkel rendelkezik. Ezeknek az adottságoknak a magja minden tekintetben megvan a 

Budapest és Pest megye alkotta Közép-magyarországi Régióban, a lehetőséget azonban ki 

kell bontakoztatni tudatos fejlesztési stratégia és akciók alkalmazásával, hogy ebből az ország 

egésze profitálhasson. 

A térségnek, Pest megyének egyszerre kell tudni megtartani gazdaságának a tradicionális 

elemeit, amelyek még ma is a gazdaság alapját képezik, s a foglalkoztatottak többségének 

biztosítanak megélhetést (mezőgazdaság, feldolgozóipar, építőipar). Tudni kell fejleszteni, 

előtérbe helyezni az olyan, a modernizációt szolgáló, a versenyképesség javítása 

szempontjából prioritást élvező ágazatokat, mint az informatika, a K+F, az oktatás-, képzés, 

az új technológiákra épülő ágazatok (kommunikáció, mikroelektronika, gyógyszeripar), a 

turizmus, az üzleti– és gazdasági szolgáltatások. 

Az elmúlt évtized közlekedési infrastruktúra fejlesztése, illetve a tervbe vett további, 

gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési tervek megvalósítása a főbb térszerkezeti elemeket 

létrehozta, illetve létre fogja hozni, melyek a térség jövőbeni kiegyensúlyozott fejlesztésének 

alapjául szolgálhatnak. A térség közlekedési infrastrukturális csomópontjai (Ferihegy, M0-

M1-M7-M6, M0-M5, M0-M3) kiemelkedően jó térségfejlesztési helyzetbe kerültek. 

 

5. Célkitűzések az ellátások és szolgáltatások területén 

 

A helyben biztosítandó alapszintű szolgáltatásokon túlmenően az összes településben nem 

biztosítható a lehetséges szolgáltatások teljes köre. Ezért indokolt a településrendszer olyan 

fejlesztése, amely a központi településekben (vagy munkamegosztással e központi funkciót 

együtt ellátó településekben) elősegíti a szolgáltatások sokféleségének fejlődését, 

ugyanakkor a kapcsolati rendszerek, a térszerkezet fejlesztésével lehetővé teszik, hogy ezek 

a szolgáltatások társadalmilag elfogadható távolságon és időn belül elérhetővé váljanak a 

megyében, egy adott kistérségben (illetve néhány település alkotta mikro térségben) élők 

számára. 

A településstruktúra fejlesztésére megfogalmazott általános irányelvek a Közép-

magyarországi Régió jóváhagyott fejlesztési stratégiája szerint:  

A lakosság lehető legmagasabb szintű ellátottsága és a térstruktúra kiegyenlítése érdekében 

- Az alapfokú ellátási funkciók biztosítása minden településen 

- A meglévő ellátási funkciók minőségének javítása 
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- A középfokú intézményi és ellátási szint elérhetősége maximum 20-30 percen belül 

- Minden 10000 feletti lakosságszámú településen a maximális ellátási funkciók körének 

biztosítása 

- A városi szerepkörű települések (kivéve a 6000 lélekszám alattiak) igazgatási funkcióinak 

bővítése 

- Települési együttműködések és településtársulások létrejöttének szorgalmazása, a 

meglévők együttműködési területének bővítése 

- A főváros és az agglomeráció együttműködésének fejlesztése az ellátási funkciók 

racionális megosztása érdekében” 

- A megyehatárhoz közeli térségek magas szintű ellátásának biztosítása érdekében 

támogatandó a megyehatáron túli külső városhálózat fejlesztése („csapágy”városok: 

Hatvan - Jászberény - Szolnok - Kecskemét – Dunaújváros - Székesfehérvár – Tatabánya). 

A kapcsolatok erősítése e központokkal és városokkal, ezzel a megye egyes térségei 

fejlődésének egyoldalú fővárosi meghatározottságának oldása, valamint a megye 

kevésbé feltárt térségeinek a megyehatáron túli központokhoz fűződő kapcsolatainak 

szorosabbra fűzése. 

 

6. Sajátos célkitűzések a befektetés-ösztönzés, a területfejlesztés és a 
vállalkozás-fejlesztés területén  

 

Pest Megye Önkormányzatának kiemelt prioritása, hogy segítse a megyét, annak településeit 

megfelelő befektetői helyszínné válni, hogy segítse a külföldi vállalatok beruházásait, hazai 

kis- és középvállalkozások innovatív fejlődését, a beszállítói kapcsolatok, együttműködések, 

stratégiai partnerségek erősítését.  

Pest megye fejlődését, különösen a külföldi működő-tőke befektetéseket determinálja a 

Főváros közelsége; továbbra is cél egy szerves, együtt fejlődő térség meghatározása, amely a 

központi helyzetéből fakadó előnyöket maximálisan képes kihasználni, s ezen keresztül a 

térségben, a megyében élők számára magas színvonalú élet- és munkalehetőségeket tud 

biztosítani. 

Fontos, hogy a területfejlesztés járuljon hozzá a megye különböző térségeiben és 

településtípusaiban élők között ma még meglévő – de társadalmilag indokolatlan és hosszú 

távon elfogadhatatlan – esélykülönbségek csökkentéséhez mind az életfeltételek, mind a 

munkalehetőségek, mind pedig az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

vonatkozásában. 

A megye tervezési-fejlesztési tevékenységének eredményeképpen azt szeretnénk elérni, 

hogy egy tervezett, koordinált térségfejlesztés valósulhasson meg, amely választ adna a 

jelenlegi, részben spontán, esetlegesen alakuló szuburbanizáció jelentette kihívásra.  
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A fenntartható fejlődés számunkra azt jelenti, hogy a természeti és a települési környezet 

nem romlik tovább, és hogy felelősen – hatékonyan – gazdálkodunk az erőforrásokkal a 

természeti, építészeti és kulturális értékekkel. Erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, 

hogy a magánszektor befektetéseit olyan lehetőségek felé tereljük, amelyek fenntartható 

gazdasági növekedést tesznek lehetővé. 

Pest megyében is a magánszektor befektetései adják a gazdasági növekedés motorját. 

Meglévő adottságainkat úgy kell a jövőben felhasználnunk, hogy az pozitív hatást 

gyakoroljon az üzleti aktivitásra, a foglakoztatásra, a jövedelmekre és az adózásra. A térség 

gazdasági fejlődését egy kiszámítható, több lábon álló gazdaság kialakítása felé kell terelni.  

Általánosan megfigyelhető, hogy a jelentős számú nettó új munkahelyek általában a 

vállalkozások egy kisebb köréhez köthetőek. A diverzifikáció azért is fontos, mert megteremti 

a lehetőségét annak, hogy az új, vagy rejtett lehetőségekkel éljenek a vállalkozások. A 

jövőképünk Pest megye gazdaságáról egy sokszínű, élettel teli gazdaság, amely 

lehetőségeket nyújt a polgárok, a közösségek, és az üzleti szereplők fejlődése számára 

egyaránt és javítja a megyében élők életminőségét.  

Kiemelten fontos az együttműködés, a magán- és közszféra összehangolt, együttes 

erőfeszítése.  

Olyan vállalkozóbarát környezetet kell teremteni, amely elősegíti, bátorítja a vállalkozások 

Pest megyében történő letelepedését, a szakképzett munkaerő megtartását, bővülését, 

továbbképzését, a tudáson alapuló értékteremtés, munkahelyteremtés bővülését, és 

vonzóbbá teszi a megyét, mint letelepedési célpontot.  A szakképzési rendszer további 

átalakítása elkerülhetetlen.   

Meg kell teremteni, illetve meg kell erősíteni a megye identitását, ismertségét, 

elfogadottságát és márkaerejét; ismertté kell tennünk a megye fejlesztési törekvéseit a 

lakosság, a gazdasági szereplők és a külföld számára, jelentősen növelnünk kell a 

térségfejlesztési célkitűzések és programok társadalmi elfogadottságát. Kapcsolatot kell 

teremtenünk a vállalkozások és a közös erőfeszítésekkel elért eredmények között; ismertté 

kell tenni a fejlesztések értelmét, az eredmények és erőfeszítések értékét, és azokat a 

megkülönböztető erővel bíró teljesítményeket, amelyek ezt az értéket létrehozták.   

Rétegzett, célzott, hatékony gazdaságfejlesztésre van szükség. A megye jó adottságokkal bír 

egyes kreatív iparágakban, de az olyan hagyományos területeken is, mint az autóipar, az 

elektronika. Komoly tapasztalatok állnak rendelkezésünkre egy sor tevékenységi területen, 

amelyeket nem használunk ki megfelelően. Az új piacok, piaci rések felkutatásában, a 

jelenlegi tevékenység újragondolásban rejlő tartalékot jobban ki kell használni.  

A befektetések, új vállalkozások, új tevékenységek és telephelyek létrehozásával kapcsolatos 

adminisztrációs terhek további könnyítésére van szükség. A vállalkozások terheinek 
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könnyítésével és a bürokrácia leépítésével bővülhet a munkahelyek száma, javulhat a 

jövedelmezőség, és elsősorban az innovatív és/vagy növekedési stratégiát követő 

vállalkozások számára. E vállalati kör alacsony aránya miatt a kedvező folyamatok rövidtávon 

kevésbé, évtizedes távlatban viszont jelentősen hozzájárulhatnak a megye fejődéséhez.   

Az M0-ás autóút nemrégiben megépült keleti szakaszán újabb lehetőségek nyíltak telephely-

kialakításra, fejlesztésre. Egyelőre inkább áruházláncok egységei épültek meg, szemben a 

déli, délkeleti oldal már-már telített logisztikai és termelő kapacitásokkal beépült 

szakaszaival. Itt észak- és kelet Pest megye területeiről komoly munkaerő kapacitások is 

rendelkezésre állnak ahhoz, hogy az eddigi gyakorlathoz képest olyan tudatos fejlesztésre 

kerüljön sor, amely összepontosítja az erőforrásokat.  

További nagy lehetőségek vannak a megye turizmus fejlesztésében is, hiszen az adottságaink 

erre kiválóak, a megye sokszínű természeti adottságokkal és társadalmi hagyományokkal bír. 

A térség fejlesztése szükségszerűen túlmutat a gazdaságfejlesztésen, illetve elválaszthatatlan 

olyan témáktól, mint a helyi közösségek fejlődésének támogatása, az ellátások és 

közszolgáltatások fejlesztése, és különösen a közösségi/társadalmi innovációk témája, amely 

alapvetően újragondolja azt, ahogy a helyi közösségek értékteremtő erejére gondolunk, vagy 

akár csak a hatékonyságra. De nem szabad megfeledkeznünk a gazdasági és társadalmi 

trendeken kívül a globális klímaváltozás hatásairól sem, amelyek már Magyarországon is 

határozottan érzékelhetőek.  

Fel kell készülnünk a klímaváltozásra, az esetleges felmelegedésre, az időjárási szélsőségek 

erősödésére, az ár- és belvízhelyzetek kezelésére éppúgy, mint az olyan szűkös és egyre 

értékesebb erőforrások megfelelő kezelésére, mint az energia, az ivóvíz, a természeti 

környezet. Az elmúlt évek időjárási szélsőségeit Pest megye szinte minden térsége 

megszenvedte. Helyi alkalmazkodásra éppen úgy szükség van, mint átfogó cselekvésre, 

például a Duna menti árvízvédelemben, vagy a Homok-hátság vízellátásának kérdésében.  

Pest Megye Önkormányzata új szerepköre, új feladatai nagy lehetőségeket nyitnak meg a 

megye vezetése számára a térség jövőjének az alakítása terén, ugyanakkor nagyon komoly 

felelősséget is jelentenek egyben. Ezt a feladatot csak a térség életét alakító 

önkormányzatokkal, vállalkozói körrel, civil szervezetekkel, az itt élőkkel közösen, 

partnerségben tudjuk megfelelően ellátni, együttműködve a kormányzattal és a 

fejlesztésben érintett tárcákkal is. Ehhez azonban szemléletváltozásra és a korábbiaktól 

eltérő tervezési-, szervezési-, irányítási- és megvalósítási módszerek bevezetésére van 

szükség, erre teszünk erőfeszítéseket a jövőben. 
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7. „Radikális hatékonyságnövelés”  

 

A hazai gazdaságpolitika sarokköve a rendszerváltás óta a zöldmezős beruházások, illetve a 

külföldi működő tőkebefektetések ösztönzése. Piacokhoz, technológiához, forrásokhoz és 

szakértelemhez jutottunk ezen a módon. A továbblépéshez ez már kevés önmagában. 

Jelentős hatékonyságnövelés csak úgy érhető el, ha a technológia és a tudás importján felül 

összekapcsoljuk végre a helyi gazdasági és intézményi szereplőket.  Ezen a módon, illetve a 

nemzetközi megoldások tudatos adaptálásával is jelentős változást lehet elérni, akár jelentős 

piaci sikereket, valamint az erőforrások hatékony felhasználását. Erre nem csak az új 

alapítású, illetve új befektetéssel létrehozott vállalkozások lehetnek képesek, hanem a már 

jelenlévő hazai – inkumbens – vállalkozások is. Pest megye fejlődését nem alapvető 

technológiai újdonságok fogják megváltoztatni, hanem új megoldások – „amelyek az itt élő 

emberekben, és általában e terület valamennyi adottságaiban rejlő lehetőségeket a lehető 

legnagyobb arányban és a lehető legoptimálisabban fogják kihasználni.”  

Az olyan szegmensek fejlődése, mint a tudás-szolgáltatások, a kreatív ipar egyes ágazatai, az 

üzleti szolgáltatások egy köre hozzájárul a növekedéshez, viszonylag magas jövedelemmel 

bíró munkahelyeket hoz létre, de legalább ilyen fontos, hogy hozzájárul más, kapcsolódó 

iparágak fejlődéséhez, akár új növekedési/innovációs ciklust indíthat el. A fejlesztéspolitika 

számára komoly kihívást jelent az aktív beavatkozás ezekben a szegmensekben, de ez nem 

menti fel a felelősség alól, hogy feltárja, értékelje, indikátorokkal és esettanulmányokkal 

alátámassza az értékteremtő kapcsolódásokat, a perspektivikus szolgáltatásokat és azok 

működését.  

A bizalom, a társadalmi tőke meghatározza a hatékonyságot. Aligha tudunk lebontani 

minden falat. De számolhatunk a lehetőséggel, hogy az ezredév generációja, a ”digitális 

bennszülöttek” felnőnek, s hogy ez a generáció érzékenyebb az együttműködésre, az 

értékekre, a közösségre, a digitális csatornákra; s már jelen vannak az életünkben az 

eszközök és módszerek, amelyek ezt a lehetőséget értékké formálják. Fontos feladat, hogy ez 

a lehetőség a kohézió motorja legyen. Az inkluzív társadalom, a digitális szakadék 

felszámolása érdekében. Új megoldásokra, innovációkra, az igényeknek és szükségleteknek 

megfelelően kialakított szolgáltatásokra van szükség. Akár társadalmi státusz, akár életkor, 

vagy lakóhely miatt fenyeget marginalizálódás veszélye, a siker elsősorban nem a 

technológián, hanem a megfelelő modell megteremtésén múlik.  

Az erőforrás-hatékonyságában áttörés érhető el azzal a koncepcióval, amely egy várost 

platformnak tekint; így a fontos információkat – térinformatikai adatokat – elérhetővé teszi a 

felhasználók számára, mégpedig úgy, hogy az szabályozott módon, de lényegét tekintve 

szabadon hozzáférhető, fejleszthető. Egy sor területen – az energiahatékonyság, a 

közlekedés, a közszolgáltatások szervezése terén – érdemes megfontolni olyan települési, 
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térségi rendszerek alkalmazását, amelyek megteremtik a hozzáférést a szakma, a civilek, az 

emberek széles köre számára, hogy megszervezzék az életüket.   

Ezek a megoldások hozzájárulhatnak ahhoz az adaptív, alkalmazkodó gazdaság és társadalom 

létrejöttéhez, amely képes önállóan megjeleníteni, kifejezni és kommunikálni azokat a 

jellemzőket, amelyek egyedi, megkülönbözető értékkel bírnak. Ez a tulajdonság nem utolsó 

sorban, olyan közösségképző erőt – identitást – eredményez, amely visszahat a bizalomra, 

azaz erősíti a további fejlődéshez szükséges társadalmi tőkét.  

Nagyon jelentős feladat a KKV-k hatékonyságának növelése. Általában is fontos a KKV 

szektor működését könnyítő minden egyes lépés. A vállalakozók hatékonyságának 

növekedése azonban nem egyenletes, és ez nem is lehet reális célkitűzés. Az elmúlt 20 évben 

a beszállítók és az innovatív vállalkozások kaptak kiemelt figyelmet. Ez továbbra is fontos, az 

értékláncokra, és az abban elfoglalt pozícióra érzékenyebb módon. A fejlesztéspolitikának 

azonban szembe kell néznie azzal, hogy a  vállalkozások, különösen az új alapításúak 

működését alapvetően nemzetközi (globális, vagy regionális) orientáció jellemezze, és csak 

különleges esetekben – amikor a helyi piacismeret, illetve a kulturális tartalom különleges 

jelentőséggel bír, akkor – szállít/szolgáltat a helyi piacra. Célszerű megfogalmazni ezt az 

álláspontot és érvényesíteni a vállalkozásfejlesztésben. Egy hazai KKV, a meghatározott 

kivételektől eltekintve, természetes közegnek kell, hogy tekintse a nemzetközi versenyt és 

jelenlétet, s hogy ebben milyen tudásra, üzleti modellekre, továbbá tudás-szolgáltatókra, 

hálózatokra, klaszterekre és kompetencia központokra támaszkodhat.  

A 2014-2020 közötti területfejlesztés hatékonyságával kapcsolatban fontos végre tisztázni, 

hogy a nemzetközi programok, pályázatok adaptálásánál milyen következménye van az 

egyébként közismert ténynek, hogy a hazai vállalati szektor „derékban sovány”; hogy 

marginális az izmos középvállalati szektor részesedése a munkahelyteremtésben, a 

kibocsátásban, az exportban. A középvállalatok megerősödése a feltétele egy sor kedvező 

folyamat elindulásának, ahol a szektor önmagában, és mint megrendelő 

multiplikátorhatással bír. A középvállalatok, piaci orientációjuknak és/vagy kedvezőbb 

értékláncbeli kapcsolódásaiknak köszönhetően áttörést képesek elérni a tudás és a 

technológia importjának teljesebb hasznosulása – túlcsordulása – tekintetében. Igényeivel és 

partnerségével stabilizálja a szakképzés rendszerét, a kisvállalatokat megcélzó (tudás) 

szolgáltatásokat, a munkaerőpiacot, miközben egészséges bérversenyt generál.  

A verseny hatékonysága tekintetében fontos, de a megyén túlmutató célkitűzés, hogy 

javuljon a hazai piaci verseny intenzitása, s főleg a minősége. Átláthatóbb, ösztönzőbb, a 

működési költségek lefaragásától a teljes tényezőhatékonyság irányába elmozduló versenyre 

van szükség egy sor olyan szegmensben, ahol ma nem ez a jellemző.  
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8. Célkitűzések a turizmus területén 

 

Elsődleges feladat Pest megye legfontosabb turisztikai területeinek (Dunakanyar, Gödöllő 

térsége és a Galga-mente, Ráckevei Duna-ág valamint a Tápió-völgy) fejlesztése. Különös 

tekintettel a következőkre:  

 

 A természeti, környezeti, kulturális szempontból kiemelkedő adottságú táji környezet 

megóvása, ennek érdekében a turisztikai térségek teherbíró-képességének folyamatos 

ellenőrzése 

 A kulturális értékek bemutatása, a helyi hagyományok fejlesztése 

 A régészeti értékek bemutatása, a világörökségi (és várományos területek) 

egyediségének kihasználása (pl. Százhalombatta-Érd, római limes) 

 Az igényekhez igazodó kereskedelmi szálláshely-fejlesztés (pl. a fővárosi turisztikai 

célokat keresők olcsóbb szálláslehetőségeinek biztosítása) 

 Az egynapos – félnapos desztinációk helyett a hosszabb távú üdülési lehetőségek 

erősítése 

 Budapest meghatározó vonzása és turisztikai kínálata megyére gyakorolt hatásainak 

kiaknázása 

 A vízi sportok erősítése a vízminőség javításának elősegítése révén a megyei Duna-

szakaszokon 

 A kiváló levegőminőségű erdőterületek turisztikai potenciáljának növelése a természeti 

értékek megóvásával párhuzamosan (Budai-hegyek, Pilis-Visegrádi hegység, Börzsöny 

erdőterületei) 

 A fővárostól távolabb eső térségekben a falusi turizmus erősítése, a települések „vidéki” 

jellegének hangsúlyozása 

 A korábban kialakult üdülőterületek infrastrukturális fejlesztése 

 Az üdülőterületek és volt zártkerti területek ellakósodási folyamatainak megakadályozása 

(Domonyvölgy, Nagymaros, Verőce, Kismaros, Zebegény, stb.) 

 A Ráckevei-Dunaág és a kavicsbánya-tavak térségére jellemző kistelkes üdülési módok 

fokozatos átalakítása közösségi jellegűvé 

 A környezeti ártalmakkal terhelt térségek visszaszorítása 

 A megyére elkészült és készítendő idegenforgalmi fejlesztési koncepciók térségi 

összhangjának megteremtése a főváros és a szomszédos megyék elképzeléseivel 
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E fejlesztési célok megvalósítása érdekében szükséges az idegenforgalomból származó 

bevételek meghatározott részének visszaforgatása az idegenforgalmi értékek és erőforrások 

megvédésére, fejlesztésére! 

 

9. Célkitűzések a közlekedési hálózat fejlesztése területén 
 

 

A megyei közlekedéshálózat fejlesztésének célja elsősorban a megye közlekedési rendszere 

jelenlegi működőképességének fenntartása, majd ennek célirányos, tervszerű továbbépítése. 

Lényeges szempont a közlekedés által közvetlenül befolyásolt területeken az 

életkörülmények romlásának megállítása, vagyis a közlekedés és környezete minőségének 

javítása: 

 

 A szükséges utazási, közlekedési igények mennyiségének csökkentése a területrendezés 

eszközeivel; 

 Az indokolt utazások és szállítások idő- és költségigényének mérséklése a közlekedési 

szolgáltatások fejlesztésével; 

 A közlekedési folyamatok befolyásolása a közlekedési módok összehangolt, differenciált, 

területi sajátosságokhoz alkalmazkodó fejlesztésével; 

 A közlekedés és környezete összhangjának javítása, a káros környezeti hatások 

mérséklése, a környezettervezés, környezettel való gazdálkodás előtérbe helyezésével; 

 A megye területén - az országosan is érvényes elképzelésekkel összhangban - a 

közforgalmú és egyéni közlekedés arányának lehető megtartása (természetesen 

területileg differenciált módon). 

 

Ennek érdekében 

 

 Pest megyének hierarchikus, a közlekedési igényeknek megfelelő kapacitású hálózatokkal 

kell rendelkeznie; 

 A nemzetközi igények és a belföldi, nagyobb távolságú közlekedési igények kielégítése 

érdekében meg kell valósítani a gyorsközlekedési hálózatok (az úthálózat esetében az 

autópályák, gyorsforgalmi utak, míg a vasúti közlekedés esetében az ún. nagysebességű 

vasútvonalak) hiányzó elemeit; 
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 Ezeket az útvonalakat olyan egyéb (hazai érdekeket szolgáló) gyors- és főhálózati 

elemekkel kell kiegészíteni, amelyek a szomszédos megyék, illetve a távolabbi 

országrészek felé biztosítják a szükséges kapcsolatokat;  

 Pest megye belső közlekedési igényeinek kielégítése érdekében olyan alsóbbrendű 

hálózat kialakítását kell előirányozni, amely a megye településeinél az egymás közötti 

kapcsolati igényeket minél teljesebb mértékben kielégíti, valamint egyúttal 

tehermentesíti a magasabb rendű közlekedési hálózatokat a rövid helyközi forgalomtól; 

 A közlekedési hálózatnak megfelelő módon ki kell szolgálnia a különböző terület-

felhasználású területeken keletkező forgalmi igényeket és komplex módon elő kell 

segíteni a gazdaságossági, valamint környezeti és közlekedési szempontok relatív 

optimumának elérését; 

 A közúthálózat fejlesztésével törekedni kell a kiegyensúlyozottabb térszerkezet 

kialakítására, új közlekedési kapcsolatok megvalósításával az alulhasznosított területek 

struktúraváltását elő kell segíteni. 
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IV. PEST MEGYE HATÁLYOS FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAI 

 

 

A megyére korábban készült fejlesztési dokumentumok (területfejlesztési koncepció, 
területfejlesztési stratégia és operatív program) felsorolása, készítésének éve: 
1998:  Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció és Stratégiai Program (Quo Vadis) 
2002:  Pest Megyei Területfejlesztési Stratégia és Operatív Program (Hitessy és Bartucz) 
2003:    Pest Megye Struktúraterve (Szakértői csoport). 

A megyék területét érintő, korábban készült fejlesztési dokumentumok (pl. régió stratégiai 
terve, operatív programok) felsorolása, készítésének éve: 
Közép-Magyarországi Operatív Program Akcióterv 2011-2013  
Közép-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Operatív Program (RTOP)  
Közép-Magyarországi Operatív Program Akcióterv 2009-2010  
Közép-Magyarországi Operatív Program 2007-2013  
A Közép-Magyarországi Régió Stratégiai Terve 2007-2013  
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