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A Kormány 1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozata
a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési
és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról
A Kormány a területfejlesztési politika megújítása, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció
kidolgozása érdekében a következõ határozatot hozza:
1. Hazánk kiegyensúlyozott társadalmi, gazdasági és területi fejlõdése, valamint környezetminõségének javítása
érdekében a Kormány felkéri a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs minisztert, hogy a területfejlesztésért
felelõs miniszter és a feladatkörükben érintett miniszterek, valamint a fõvárosi és a megyei önkormányzatok
bevonásával dolgozza ki az új Országos Területfejlesztési Koncepciót és vele összhangban az új Országos Fejlesztési
Koncepciót.
Felelõs:
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs miniszter
feladatkörükben érintett miniszterek
Határidõ:
2012. november 30.
2. Az Országos Területfejlesztési Koncepció és vele összhangban az Országos Fejlesztési Koncepció:
2.1. adjon iránymutatást hosszú és középtávra a fejlesztési- és a területfejlesztési politika számára, megfogalmazva
az ország, valamint a nemzet újjáépítésének fejlesztési és területfejlesztési célkitûzéseit,
2.2. tegyen koncepcionális javaslatot az egyes ágazati stratégiák hosszú- és középtávú fejlesztési irányainak
összehangolására,
2.3. jelölje ki 2020-ig az európai uniós programciklus nemzeti fejlesztési, és területfejlesztési koncepcionális irányait és
azt érvényesítse az európai uniós fejlesztéspolitikai, és területpolitikai dokumentumok kidolgozásakor,
2.4. biztosítsa térségenként az eltérõ fejlesztési megoldások alkalmazását,
2.5. rögzítse, hogy a települések besorolásánál a települések kockázatértékelésen alapuló veszélyeztetettségi
sorrendjét is figyelembe kell venni,
2.6. jelölje ki a gazdaság dinamizálásának irányait, segítse és növelje a nemzet, az ország és térségei, települései,
valamint nemzeti közösségei és szervezetei versenyképességét, valamint innovációs potenciálját,
2.7. erõsítse a gazdaság helyi pilléreit, elsõsorban a vidéki térségek önfenntartó, öngondoskodó képességét, különös
tekintettel a gazdasági válságra, csökkentse az ország kitettségét a globális folyamatokkal szemben,
2.8. járuljon hozzá az aktivitási és a foglalkoztatási szint növeléséhez a munkahelyteremtés ösztönzésével,
a társadalom munkaképességének fokozásával és atipikus foglalkoztatási formák elterjesztésével,
2.9. járuljon hozzá a nemzet demográfiai problémáinak megoldásához, az egészségügy, a szociális és a nyugdíj
ellátórendszer és a humán szolgáltatások megfelelõ szintû hozzáféréséhez és minõségi fejlesztéséhez,
a szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez, az egészséges és biztonságos települési élet- és környezetminõség
javításához,
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2.10. támogassa a megváltozott munkaképességûek, fogyatékkal élõk és egyéb hátrányos helyzetûek társadalmi és
munkaerõ-piaci integrációját és esélyegyenlõségét,
2.11. járuljon hozzá a társadalmi felzárkózás céljainak érvényesítéséhez, segítse elõ a szegénységben és társadalmi
kirekesztettségben élõk, kiemelten a roma népesség gazdasági integrációját és társadalmi felzárkózását,
2.12. segítse a közoktatás és a felsõoktatás minõségi fejlesztését, a szolgáltatások megfelelõ szintû elérhetõségét,
2.13. biztosítsa a lakosság mûvelõdését, a kultúrához való hozzáférés erõsítése által,
2.14. erõsítse a lakosság egészségesebb életmódhoz és sporthoz való hozzáférését,
2.15. járuljon hozzá az ország környezeti állapotának javításához, természeti, táji és kulturális értékeinek és
örökségének védelméhez és fenntartható, érték alapú hasznosításához, különös tekintettel a termõföldre, erdõre
és az ivóvízkészletekre, valamint a biológiai sokféleségre, továbbá járuljon hozzá az épített örökségben rejlõ
társadalmi és gazdasági potenciál kiaknázásához,
2.16. járuljon hozzá a környezet védelméhez, a hazai és európai uniós környezetvédelmi és természetvédelmi
célkitûzések teljesüléséhez és a környezetvédelmi iparban rejlõ lehetõségek kihasználásához,
2.17. az egészségesebb társadalom érdekében járuljon hozzá az öngondoskodásra képes, felelõs térségi és helyi
közösségek, valamint a családok kohéziójának megerõsítéséhez, a társadalom lelki és fizikai gyógyulásához,
a társadalom nemzeti és helyi-térségi identitásának, valamint a hazai nemzetiségek identitásának erõsödéséhez,
2.18. támogassa a Magyarországon boldogulást keresõ külföldiek integrációját,
2.19. erõsítse az ország többközpontú és a tágabb térségébe harmonikusan illeszkedõ területi fejlõdését, segítve
a határok elválasztó szerepének csökkentését az állampolgárok és a gazdasági szereplõk számára,
2.20. járuljon hozzá a határon túli nemzetrészek szülõföldön maradásához, boldogulásához és fejlõdéséhez,
2.21. adjon iránymutatást Magyarország és térségei geopolitikai pozíciójával kapcsolatban, tartalmazzon európai,
közép-európai, és Kárpát-medencei kitekintést, építve a Kárpát-medencei magyarságra,
2.22. segítse a legkedvezõtlenebb helyzetû térségek, települések, rétegek lemaradásának csökkentését, a társadalmi
igazságosság és szolidaritás erõsítését,
2.23. erõsítse a határon átnyúló, nemzeti, Kárpát-medencei, a közép-európai, európai és nemzetközi gazdasági és
társadalmi, környezeti és területi együttmûködést, kooperációt és hálózatosodást,
2.24. jelölje ki a térségi, a nemzetrészi, és a településhálózati tervezés stratégiai irányait, a településhálózati tervezés
stratégiai irányainak meghatározásával adjon keretet a települési, különösen a városfejlesztési tervezésnek,
valamint a város és vidéke kapcsolatok fejlesztésének,
2.25. járuljon hozzá a fenntartható fejlõdés céljainak eléréséhez, az energiahatékonyság és megújuló energiák
használatának növelése révén, csökkentse az ország kitettségét a globális folyamatokkal szemben,
2.26. jelölje ki a területfejlesztési eszközrendszer új irányait úgy, hogy az a pénzügyi, a szabályozási és egyéb eszközök
használatára is kiterjedjen, illetve segítse a piaci szféra orientálását a partnerség jegyében a megállapodások
rendszerének kialakításával annak érdekében, hogy az egyes térségek fejlõdését az érintett piaci, köz és civil
szereplõk együtt, egymás hatását felerõsítve segítsék elõ,
2.27. biztosítsa a nem profitorientált közösségek véleményének megjelenítését szakpolitikai és területi dimenzióban
egyaránt, valamint segítse a lakossági együttmûködések kialakulását, erõsödését a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásának támogatása által.
3. A Kormány felkéri a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs minisztert és a területfejlesztésért felelõs minisztert,
hogy a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával nyújtsanak szakmai segítséget a megyei önkormányzatok
területfejlesztési koncepciói és területfejlesztési programjai kidolgozásához.
Felelõs:
a megyei területfejlesztési koncepciók vonatkozásában – területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs
miniszter és a feladatkörükben érintett miniszterek
a megyei területfejlesztési programok vonatkozásában – területfejlesztésért felelõs miniszter és
a feladatkörükben érintett miniszterek
Határidõ:
2013. február 28. a megyei területfejlesztési koncepció véglegesítése
2013. március 31. a megyei területfejlesztési program véglegesítése
4. A Kormány felkéri a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs minisztert, hogy a feladatkörükben érintett
miniszterekkel együttmûködve készítse elõ az Országos Fejlesztési Koncepcióban és az Országos Területfejlesztési
Koncepcióban meghatározott egyes célkitûzések megvalósítását szolgáló szakpolitikai programokat, melyek
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integráltan tartalmazzák egy-egy nemzeti szempontból meghatározó jelentõségû tématerület fejlesztési
elképzeléseit és feladatait. A kidolgozandó szakpolitikai programok tématerületeit tartalmazó listát a részletes
kidolgozás elõtt a Kormánynak jóváhagyás céljából be kell nyújtani.
Felelõs:
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs miniszter
feladatkörükben érintett miniszterekkel együttmûködve
Határidõ:
2012. november 30. a tématerületek véglegesítése
2013. március 31. a szakpolitikai programok kidolgozása
5. A Kormány felkéri a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs minisztert, hogy a területfejlesztési tervezési
rendszer hatékonyságának növelése érdekében a területfejlesztésért felelõs miniszter bevonásával dolgozza ki
a területfejlesztési tervezési rendszer új szabályait.
Felelõs:
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs miniszter
területfejlesztésért felelõs miniszter
Határidõ:
2013. április 30.
6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1255/2012. (VII. 19.) Korm. határozata
az Andrássy negyed részeként az új nemzeti közgyûjteményi épületegyüttes megvalósításához
és a Hõsök tere forgalomcsillapításához szükséges intézkedésekrõl szóló
1353/2011. (X. 20.) Korm. határozat módosításáról
1. Az Andrássy negyed részeként az új nemzeti közgyûjteményi épületegyüttes megvalósításához és a Hõsök tere
forgalomcsillapításához szükséges intézkedésekrõl szóló 1353/2011. (X. 20.) Korm. határozat 1.3. pontjában foglalt
határidõ 2012. augusztus 31. napjára módosul.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1256/2012. (VII. 19.) Korm. határozata
a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójával kapcsolatos
egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójával kapcsolatos feladatokról szóló 1203/2010. (X. 5.)
Korm. határozat 1.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1.2. a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának a Debrecen II. ker. belterület 22334 és
22331 helyrajzi számú ingatlanokat érintõ megvalósításához szükséges állami támogatást a 2011–2014. évi
költségvetések összeállításakor – az 1.1. pontban foglaltakra tekintettel – figyelembe veszi;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
emberi erõforrások minisztere
Határidõ: a költségvetési törvény összeállításával egyidejûleg”

