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Pest megye területfejlesztési tervezési tevékenysége 2012-2015 
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 Pest megye társadalmi-
gazdasági helyzetértékelése 

 hosszú távú jövőkép és 
célrendszer meghatározása 

partnerségen alapulva 

 stratégia és operatív 
programok meghatározása 
2020-ig, teljes tervezéssel 

 Kiválasztási 
kritériumrendszer, négy 
intézkedés 14,5 Mrd Ft 

kerettel Ágazati OP-k felé  
való betervezés 

2014.  
június 

2014.  
október ITP-hez kapcsolódó ágazati 

Javaslatok bemutatása 

Pályázatok megjelenése 

2016.  

? 



A koncepció célrendszere 



Pest megye húzótérségei a területfejlesztési koncepció alapján 

- Budaörsi, Szentendrei, 
Pilisvörösvári térségek:  

innovációs vállalkozói övezet 
 
- Vác és térsége:  
transzformációs térség 

 
- Veresegyházi-Gödöllői térségek: 
versenyképességi-innovációs pólus 

 
- Ferihegyi Gazdasági Övezet: 
kiemelt       gazdasági, logisztikai 
övezet, technológiai pólus, 
 
- Ráckeve észak, Gyál, Dabas: 
ipari, logisztikai, kereskedelmi övezet 
 



2014-2020 között Pest megyében forrást biztosító operatív programok  

VEKOP 
TKR 

VEKOP 
ágazati 

IKOP 

KEHOP 

VP 

• Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében 
• Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 
• Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 
• A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság 

életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 

• Vállalkozások fejlesztéseinek támogatása (mentor, termelési 
eszközök, külpiacra jutás, együttműködések) 

• K+I tevékenység támogatása 
• Kulturális és természeti örökség helyszíneinek hasznosítása, 

élőhely fejlesztések 
• Társadalmi felzárkózási programok 
• Foglalkoztathatóság javítását elősegítő programok 

• Közép-Magyarország Régió városi-elővárosi közösségi közlekedési 
teljesítményének megőrzése (M2 autópálya) 

• NEM pályázható térségi szereplőknek 

• Vizek (árvíz) okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség javítása 
• Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások 

alkalmazásának kombinálásával 
• Szemléletformálási programok 

ETE 

• Kutatás, fejlesztés, inováció 
• Mezőgazdaság (Technológiai fejlesztés) 
• Élelmiszeripar fejlődésének elősegítése (Magasabb minőségű 

élelmiszerek előállítása) 
• Környezetvédelmi fejlesztések (Natura2000 terület kompenzációja) 
• Erdészet (Erdősítés támogatása) 
• Vidékfejlesztés ( Falvak megújítása, LEADER fejlesztések támogatása) 



Uniós források alakulása Pest megyében 

Forrás: A Közép-magyarországi régió esetleges kettéválasztásának lehetőségéről szóló vizsgálat 
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GDP változása Pest megyében 

Egy főre jutó GDP változása az EU27 átlagának, illetve az országos 
átlag %-ában régiós szinten, Budapest és Pest megyékben 

forrás: Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának indokai és lehetőségei 



Befektetések fontossága Pest megyében 
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Befektetések mértéke 2008-ban, 2012-ben és 2014-ben 
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Befektetések fontossága Pest megyében 
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Befektetések mértéke Magyarországon és Pest megyében 

Ország összesen Pest megye



A Ferihegyi Gazdasági Övezet  hatásterülete Pest megyében 

Az övezet fejlődése hatással tud lenni a 
lemaradó térségek települései közül azokra, 
melyek közlekedési kapcsolataikkal 
szorosabban kötődnek a repülőtérhez. 
 
Tápió-mente, Ceglédi térség, Ráckevei, 
Dabasi térségek. 

Ferihegyi Gazdasági Övezet településeinek 
felsorolását Pest Megye Közgyűlésének a 
Ferihegyi Gazdasági Övezet 
meghatározásáról szóló 12/2015. (IX.08.) 
önkormányzati rendelete tartalmazza  
A Ferihegyi Gazdasági Övezetet az alábbi 
települések közigazgatási területe képezi: 
 
Alsónémedi, Dabas, Dunaharaszti, Ecser, 
Felsőpakony, Gyál, Gyömrő, Maglód, Monor, 
Nagytarcsa, Ócsa, Pécel, Péteri, Újhartyán, 
Üllő, Vecsés 
 
  



Milyen adottságai vannak a Ferihegyi Gazdasági Övezetnek? 

• Nagyvárosi agglomeráció nemzetközi repülőterének vonzáskörzete, 

• Rendelkezésre állnak a makroregionális közlekedési hálózatok (M0, M5, Duna, 

Repülőtér, Vasút), 

• Rendelkezésre állnak fejlesztési területek, 

• Szakképzett munkaerő, működő vállalkozások és termelési tradíció jelenléte a 

térségben, 

• Külföldi érdeklődők (befektetők) keresik a lehetőségeket, 

• Az agglomeráció „zöldje” és Budapest által kínált lehetőségek vonzó feltételeket 

jelenthetnek a kreatív tevékenységek és a menedzsment számára is. 



• Alapinfrastruktúra fejlesztése 

• gyorsvasút, gyorsforgalmi út, üzleti infrastruktúra, mulitmodalitás, stb. 

• Vállalkozói kapacitások és kompetenciák erősítése   

• technológiai korszerűsítés, telephelyfejlesztés, management ismeretek, külpiacra 

jutás, stb. 

• Innováció támogatása 

• a technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, alaptechnológiák fejlett 

gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása, 

• a vállalkozások K+I beruházásainak segítése, 

• vállalkozások és a kutatási / felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és szinergiák 

megteremtése, 

• termék- és szolgáltatásfejlesztés, 

• hálózatépítés, klaszterek, 

• nyílt innováció. 

Milyen területen érdemes beavatkozni?  



A forrásfinanszírozás helyett (mellett) előtérbe kerül:  

• Partnerségi kapcsolatok kialakítása, erősítése, 

• Projekt-generálás, projekt-fejlesztés,  

• Tudás- és technológia-transzfer, nagyvállalati - kisvállalkozói kapcsolatok 

erősítése, 

• A mérethatékonyság erősítése (szinergiákon alapuló együttműködések 

szervezése, magas növekedési potenciállal bíró vállalkozások támogatása), 

• Vezérprojektek támogatása, melyek további vállalkozásokat generálnak 

(komplex településfejlesztési, smart projekteket is beleértve) 

A támogatott tevékenységekben erősebb fókusz az 

• Intelligens szakosodáson; 

• Szinergiákat erősítő, multiplikátor hatással bíró platformok támogatásán. 

 

 

 

 

A térségfejlesztés változó szerepe a jövőben 



• Magasabb támogatási intenzitás a vállalkozásoknak (RAG) 

• Üzleti infrastruktúra fejlesztések (ipari park, inkubátor ház, telephely), uniós és  

hazai forrásokból, 

• Vállalkozások:  

• Technológiai korszerűsítési, 

• K+F, Innovációs, 

• IKT fejlesztéseinek támogatása, (VEKOP és hazai forrásokból) 

• Befektetési területek előkészítésének, „helyzetbe hozásának” segítése 

(önkormányzatok, terület tulajdonosok), 

• BUD klaszterben is a fővárosi kerületekkel, érintett vállalatokkal való 

együttgondolkodás, fejlesztések összehangolása, partnerkapcsolatok építése, 

• A megye „márkásítása” , pozicionálása. 

 

Miként tudja Pest megye rövid távon segíteni a térség fejlődését?  



Regionális Támogatási Térkép (RAG) változása  

Nagyvállalat  
támint. 

Középvállalat 
támint. 

Kisvállalat 
támint. 

Pest megye 0 10 % 20 % 

35%-os régióval 
határos 

20 % 30 % 40 % 

50%-os régióval 
határos 

35 % 45 % 55 % 



A térség jövőjét formáló tényezők és folyamatok erősítése  

• Törekvés az egymást segítő, kapcsolódó tevékenységek közötti szinergiák 

megteremtésére,  

• Fókusz a logisztika és logisztikai-intenzív tevékenységekre és kapcsolódó 

szolgáltatásokra, 

• A magas hozzáadott értékű szolgáltatások (ellátási lánc, üzleti szolgáltatások) – 

és technológiák, innovációs tevékenységek erősítése, 

• Termelés és szolgáltatások, valamint ágazatok közötti konvergencia segítése,  

• Szorosabb kapcsolódás a globális értékláncokhoz: logisztika-intenzív klaszter 

megteremtése,  

• Azon ágazatok erősítése, amelyekben a térség gazdaságának komparatív előnye 

van/lehet. 

 



A befektetések pozitív hatása az övezet, a megye életére 

• Innovációt gerjeszt 

• Tőkét vonz 

• Munkahelyeket teremt 

 

 

• Javul a gazdaság térbeli eloszlása 

      a megyén, a KMR-en belül is 

 

 

Javul a Pest megyei gazdaság teljesítőképessége, az itt élők 

életminősége! 
 

A befektetések segíthetik a megye 
felzárkózását 

Egészségesebb munkamegosztás alakulhat ki 
Budapest és Pest megye között 
 
Segítheti a megyei leszakadó térségek 
felzárkózását 



A befektetés ösztönzés Pest megyében 

A 1996. évi XXI. Törvényben rögzítésre kerültek a megyei önkormányzat és a fővárosi 
önkormányzat területfejlesztési és területrendezési feladatai. 
 
11. § (1) A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési 
feladatai: 
bg) a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében 
gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenységet lát el, aminek elősegítése 
érdekében külön szervezetet hozhat létre vagy megállapodás alapján más 
szervezettel működhet együtt, 
 
ce) a térségi gazdaságfejlesztő szervezet útján koordinálja a megye területén az 
ipari parkok és a szabad vállalkozási zónák tevékenységét, az önkormányzatok és a 
gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel 
együttműködve. 
 



Pest megyei befektetés-ösztönző program  

A program célja: 
• a hiányzó uniós források pótlása a hazai/külföldi befektetések növelésével. 
• a befektetések térbeli orientálása a megye fenntartható térszerkezete 

kialakítása érdekében. 
 
A beavatkozás tartalma: 
• megyei befektetés ösztönző szervezet működtetése 
• befektetésre alkalmas területek feltérképezése, azok előkészítésének segítése, 

pozicionálása, megyei kataszter készítése azokról; 
•  az önkormányzatok , területtulajdonosok munkájának segítése a befektetők 

felkutatásában, a tárgyalások hatékony előkészítésében és megvalósításában,  
• a megyei szinten jelentkező befektetői megkeresések megfelelő helyszínre 

terelése, 
• a megyei fejlesztési lehetőségek kiajánlása, a megye hazai/nemzetközi 

pozicionálása. 
• Szándékunk, hogy a HIPA-val együttműködve, a szervezet tevékenységét 

kiegészítve/előkészítve lássuk el fenti tevékenységet Pest megyében 
 



Pest megye önálló régió -> Jövőbeni lehetőségek 

A 2013/2015. (XII. 29.) Korm. Határozat alapján Pest megye önálló régióvá válik 
2018-tól (Brüsszel jóváhagyását követően). 

 
 

2021-től potenciálisan többletforrás, több támogatható terület. 
 
 

Addig is -> KOMPENZÁCIÓ a hazai költségvetésből. 



Köszönöm a figyelmet! 

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.  
1052 Budapest, Városház utca 7.  

 
 

Kuszák Miklós  
ügyvezető 

  
Tel.: 1-233-6855  

E-mail: kuszak@pestmegye.hu   


