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Vezetői összefoglaló

Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójának megalkotását alapos előkészítő
tevékenységek előzték meg. Primer és szekunder forrásból származó adatgyűjtések
és ebből készített elemzések, valamint a tervezési munkába bevont partner
szervezetek által megfogalmazott javaslatok, szakmai vélemények segítségével
2012. november végére elkészült a koncepciót megalapozó helyzetértékelés. A
megye állapotát bemutató elemzés azzal zárult, hogy egyben javaslatokat is
megfogalmaztuk lehetséges fejlesztési irányokra a szakmai anyag alapján elkészített
SWOT (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek) elemzés alapján. A
helyzetértékelést elérhetővé tettük a megyei önkormányzat saját weboldalán a
http://www.tolnamegye.hu/teruletfejleszes_2013/terfej_koncepcio_felmunkveg.pdf
linken és partner szervezeteinket arra kértük, hogy fogalmazzanak meg javaslatokat
lehetséges fejlesztési irányokra vonatkozóan. A tervezési munkába közvetlenül
bevont több mint 200 gazdasági szervezet, civil szervezet és települési
önkormányzat számára tettünk javaslatot, fogalmaztunk meg fejlesztési célokat
(átfogó és stratégiai célok, illetve lehetséges prioritások). A megyei önkormányzat
javaslatait ismertető konzultációs fórumnapokon a tervezési munkába bevont
partnerek elmondták saját javaslataikat. A véleményekkel, javaslatokkal együtt
elkészítettük a következő finanszírozási időszak javasolt célrendszerét. A megyei
szereplők, érintettek által visszacsatolt vélemények jelentős mértékben
megerősítették a helyzetértékelés során megfogalmazott problémák fennállását és
azok megoldási lehetőségeit, valamint rámutattak azokra a megyei sajátosságokra
(erősségekre) is, melyek elsősorban erőforrásként szolgálnak majd az előttünk álló
2014-2020-as időszakban.
A koncepció elsődleges célja, hogy már készítése során aktivitásra,
összefogásra, együtt gondolkodásra bíztassa a megyei szereplőket, az érintetteket.
Ösztönözze őket arra, hogy ismereteiket, tudásukat, szakértelmüket, gyakorlati
tapasztalataikat felhasználva önállóan, egyénileg és másokkal együttműködve is
segítsék elő a megye fejlesztését, fejlődését. Az azonos területen (ágazatonként,
termékpályánként) tevékenykedő vállalkozások, termelők számára segítse elő a
gazdasági együttműködést, a közös fejlesztéseket, beruházásokat.
A megye egyik legjelentősebb kitörési pontja a vidékfejlesztésben rejlő Tolna
megyei lehetőségek kiaknázása lehet. A mezőgazdasági alapanyag-termelő
tevékenységgel jellemezhető megyét az élelmiszeripar, a feldolgozóipar egyik
jelentős Magyarországi központjává kell tenni.
A koncepció azzal a céllal készül, hogy kijelölje Tolna megye lehetséges
kitörési pontjait, meghatározza azokat a főbb fejlesztési irányokat, amelyre a megye
a 2030-ig terjedő időszakban különös hangsúlyt kíván fektetni. A megyei (területi)
programozáshoz rendelt források felhasználásának alapját képezi majd e
dokumentum, hiszen a tervezett megyei fejlesztéseknek a Tolna Megyei
Területfejlesztési Koncepcióhoz illeszkedniük kell.
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I.

A megye jövőképe /„Itthon Tolnában”/

Legfontosabb feladatunk, hogy a Tolna megyei emberek boldogok, elégedettek
legyenek, aktívan, egészségesen és egészséges környezetben éljenek városban és
a vidéki kistelepüléseken egyaránt, és ezáltal otthonuknak tekintsék Tolna megyét. A
vonzó városi és vidéki élettér megteremtésével, a tervezett fejlesztésekkel biztosítjuk
a fiatalok helyben maradásához szükséges feltételeket és a munkavállalást. A
gazdasági szervezetek ágazatonkénti és termékpályánkénti összefogásának
ösztönzésével új, az együttműködésekre épülő K+F+I központok kialakításával a
helyi erőforrásokra építve megerősítjük a megye gazdasági potenciálját, új
munkahelyeket hozunk létre.
Különös hangsúlyt fektetünk a vidékfejlesztésre, a helyben előállított mezőgazdasági
alapanyagok magas hozzáadott értékű helyben történő feldolgozására és piaci
értékesítésének elősegítésére. Ösztönözzük a mezőgazdasági termelőket, a széles
körű termelői összefogásokra, az őstermelőket, kistermelőket a biotermelésre,
agrárkörnyezet-gazdálkodásra, ökogazdálkodásra, elősegítjük a helyi gazdák
agrármarketing-tevékenységét a Tolna megyében előállított mezőgazdasági
termékek (termények) piaci értékesítésének javítása érdekében. Megerősítjük a
megyében hagyományosan jelenlévő iparágakat (bőr- és textilipar, élelmiszeripar,
gépgyártás,
fémfeldolgozás),
biztosítjuk
piaci
részesedésük
növelését,
termékfejlesztésüket előtérbe helyezve a (pl.: kézműves) magasabb hozzáadott
értékű termékek előállítását, piaci értékesítését. A megye rendkívül gazdag
természeti
erőforrásainak
és
épített
környezetének
szélesebb
körű
megismertetésével, tematikus összekapcsolásával olyan turisztikai vonzerőt
kívánunk adni Tolna megyének, hogy mind a nemzeti, mind a nemzetközi turisztikai
kínálati piacon ismert és keresett legyen. A megye városait és azok közvetlen
vonzáskörzetét együtt, funkcionális térségként fejlesztve elősegítjük a város és vidék
együttműködését (CLLD), együtt gondolkodását, ezáltal a városok közelében lévő
falvak fejlődését, fejlesztését is.
Önálló térségfejlesztési programok indításával kiemelten kívánjuk fejleszteni a
megye középső, fejletlenebb, infrastruktúra-hiányos, aprófalvas területeit elősegítve
az ott élők életkörülményeinek javítását, a megyén belüli területi különbségek
csökkentését. A megyét érintő közúti, vasúti közlekedési infrastruktúra-fejlesztésével
a településkapcsolati hiányok felszámolásával elő kívánjuk segíteni a megye, a
megyén belüli települések, a térség- és településközpontok elérhetőségének
javítását.
Szekszárd mint megyei fejlesztési pólus fejlődését támogatjuk központi és
idegenforgalmi funkcióinak megerősítésével, illetve megyei szintű gazdaságilogisztikai központi szerepének kialakításával.
A civil szervezetek aktív szerepvállalásának támogatásával élettel töltjük meg a
kulturális és sportlétesítményeinket, aktív közösségfejlesztő munkával megerősítjük
a helyi identitástudatot. A megyénkben és szomszédos megyékben (Somogy,
Baranya, Fejér) lévő főiskolai, egyetemi háttérre, szakmai tudásra építve, valamint a
helyi adottságokra alapozva szak- és felsőoktatási képzéseket, átképzéseket
szervezünk, melyeket folyamatosan, a munkaerő-piaci igényekhez igazítunk.
Támogatjuk a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karának oktató, képző, kutató
és fejlesztő munkáját.
Támogatjuk a Paksi Atomerőmű blokképítéséhez kapcsolódó szak- és felsőfokú
képzések indítását, illetve elősegítjük a megyében működő gazdasági szervezetek
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beruházás-előkészítésében és -megvalósításában való minél szelesebb körű
bevonását.
Tolna megye területére tervezett, a célrendszer égészét felölelő jelentősebb területi
beavatkozásokat az 1. számú mellékletben szereplő ábra mutatja.
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I. 1. Tolna megye fejlesztésének alapelvei

1. A Fejlesztési Koncepció első számú célja azt megalapozni, hogy a jövőben – a
2014-20-as fejlesztési ciklus során és azt követően - minél több és a megye számára
minél több haszonnal járó forrás érkezzen Tolna megyébe. Ennek szellemében célul
tűzhető ki, a következő hét évben a különböző fejlesztési programból a megyébe
érkező forrás legalább annyi, vagy több legyen, mint amennyi az előző hét évben a
megyében rendelkezésre álló száz milliárd forint.
2. A fejlesztési források hasznosságának mércéje az, hogy mennyire erősödik a
megyei gazdaság, illetve hogy mennyire képesek a fejlesztések a megye társadalmikörnyezeti helyzetén tartósan javítani.
A megye gazdaságának erősödése a gazdasági aktivitás és a tőkevonzó képesség
erősödését, a termelési kapacitások és a piacok bővülését jelenti. A termelés
bővülése során növekszik a megye gazdaságában rendelkezésre álló tőke, javul a
megyében működő vállalkozások technológiai színvonala és új munkahelyek jönnek
létre. A megyei piac növekedése során bővül a helyi fogyasztás, egyre több turista
érkezik Tolna megyébe, továbbá egyre több és jobb szolgáltatás közül választhatnak
a Tolna megyeiek.
A fejlesztési források gazdasági hatásaikon túl azt is célozzák, hogy





a megye népességmegtartó ereje növekedjen,
a települések és más helyi közösségek megerősödjenek,
a társadalmi béke és a biztonság stabilitása fennmaradjon,
meg tudjon erősödni a fenntarthatóságra és a környezettel való harmóniára
épülő vidéki életmód.

3. A Fejlesztési Koncepció a megye gazdasági, társadalmi és politikai szereplők
számára készülő együttműködési platform, az összefogás céljait és eszközeit kijelölő
alapdokumentum. A Koncepció törekvése, hogy kereteket adjon ahhoz, hogy a
megyében felmerülő fejlesztési elképzelések hosszú távon ható, a megyében élők
életminőségét érdemben javító fejlesztési történetekké álljanak össze. A megye
kulcsszereplői által közös alapvetésként elfogadott Koncepció arra ad lehetőséget,
hogy a jövőre nézve meghatározhatók legyenek a fejlesztési törekvések valóra
váltásához szükséges közös lépések: milyen fejlesztésekért szükséges a megyének
lobbizni, milyen ütemtervet érdemes a fejlesztési történetekhez megfogalmazni.
4. A Fejlesztési Koncepció célul tűzi ki, hogy Tolna megyében alakuljon ki és
erősödjön meg az a tudásbázis, intézményrendszer, közösség és kultúra, amely
képes minél több megyei szereplőt mozgósítani a fejlesztési források megszerzésére
és hasznosítására. Azaz: jöjjön létre a megyében a fejlesztési központok rendszere
és hálózata, az önkormányzat és vállalkozások fejlesztési történeteket összeállító és
azokat megvalósító együttműködései.
5. A Fejlesztési Koncepció funkciója, hogy hidat építsen az uniós fejlesztési
intézményrendszer, nyelv, hozzáállás és a helyi szándékok, lehetőségek közé. A
megye közélete és kulcsszereplői a fejlesztési forrásokat elsősorban mint a konkrét
lehetőségekhez kapcsolódó projekteket értelmezik, a brüsszeli intézmények viszont
összeurópai, általános célok megvalósulását kérik számon. Az elvek és a cselekvés
közötti összhangot egy, a mind a két oldal elvárásait értő és azoknak megfelelő célés intézményrendszer tudja megteremteni.
6

6. Tolna megye az ország központi jelentőségű pontjaitól távol fekvő, kisvárosokra és
kis falvakra épülő agrárvidék. A megye természeti szépségekben gazdag, de kevés a
jelentős mértékű turizmust magától értetődően megteremtő attrakció. Tolnára
jellemző, hogy mindenhol erős a helyi identitás, helyi kultúra. A Fejlesztési Koncepció
szempontjából az a legfontosabb kihívás, hogy hogyan lehet az erős helyi kultúrában
és a környezetben rejlő energiákat mozgósító, realisztikus fejlesztési történeteket
összeállítani és megvalósítani.
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II.

A megye célrendszerének bemutatása

II.1.

A megye fejlesztésének átfogó és stratégiai céljai

A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció átfogó céljainak meghatározását
elsősorban a koncepció helyzetértékelése során meghatározott fejlesztési irányok
határozták meg, valamint azok a megyei sajátosságok (erősségek, gyengeségek,
lehetőségek, veszélyek) amelyek közvetlen beavatkozásokat igényelnek. Három fő
terület fejlesztése kiemelten fontos:
-

-

-

gazdaságfejlesztés, hogy az emberek számára új munkahelyeket hozzunk
létre és megőrizzük a meglévőket:
Az Európai Unió tagállamai együttesen ismerték fel, hogy a világot és egész
Európát is sújtó gazdasági válság ellen a leghatékonyabb eszköz a gazdaság
kiemelt fejlesztése, amely megoldást adhat az egyre erősödő, éppen a válság
következménye okán komoly problémát jelentő foglalkoztatási szint
csökkenésére is. Az Európa 2020 Stratégia és a Nemzeti Fejlesztés 2020
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció is azt a célt fogalmazza
meg, hogy a következő finanszírozási időszakban a legtöbb forrást
gazdaságfejlesztésre kell fordítani a társadalmi és környezeti szempontok
figyelembe vételével. A megyei koncepció helyzetértékelése során a megye
állapotát jellemző adatok, folyamatok vizsgálata is azt támasztotta alá, hogy
ezen a területen kell a legtöbb forrást, támogatást felhasználni, annak
érdekében, hogy érdemi eredményeket tudjunk 2020-ig elérni.
humánerőforrás-fejlesztés, hogy a megszerzett tudást, szakértelmet
helyben tartsuk, hogy a gazdaság igényeit jobban ki tudjuk elégíteni:
A mai szakképzési rendszer nem igazodik az állandóan mozgásban lévő
gazdasági, piaci igényekhez, ugyanakkor piacképes szakmák elméleti és
gyakorlati oktatási színvonala elmarad a piaci, gazdasági szereplők
elvárásaitól. Megfelelő támogatással megyei, szervezett, gyakorlatorientált
szakképzési rendszer kialakításával a szakképzés eredményessége
egyértelműen javítható. Fejleszteni kell a megye felsőoktatási potenciálját is, a
kapacitások bővítésével és a meglévők átszervezésével (pl.: PTE IGyK). A
gazdaság szereplőinek szélesebb körű bevonásával (elsősorban gyakorlati
szakképzés helyszínei) a szakképző intézményekben indított képzések
alaposabb tervezésével, az elméleti oktatási anyagok naprakész, jövőbe és a
környezettudatosságra is tekintő ismeretanyagokkal való kibővítésével
hatékonnyá és piacképessé válik a megyei szakképzés. Az új képzések
indításánál a jelentősebb beruházásokat, fejlesztéseket is érdemes
figyelembe venni (pl.: paksi atomerőmű - új blokkok építése).
vidékfejlesztés, hogy a megye vidékies jellege ne hátrány, hanem előny
legyen az itt élők számára, hogy a megye középső aprófalvas térsége ne még
inkább leszakadjon, hanem a városokkal együtt, azokhoz felzárkózva
(funkcionális térségként) tudjon fejlődni, a természeti erőforrások védelmének
szem előtt tartásával.
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Átfogó célok
1.1. A megye gazdasági
potenciáljának növelése,
a vállalkozói aktivitás
erősítése

1.2. Társadalmi
megújulás

1.3. A vidékies térségek
gazdasági
szerepvállalásának
megerősítése és vonzó
vidéki élettér
megteremtése

Stratégiai célok
1.1.1. Új K+F+I és
logisztikai központok
kialakítása vállalkozói
együttműködések
létrehozásával
iparáganként,
termékpályánként

1.2.1. Oktatásfejlesztés,
hátrányos helyzetű
csoportok munkaerőpiaci esélyeinek javítása

1.3.1. Mezőgazdasági
alapanyagokra épülő nagy
hozzáadott értékű termék
előállítás, -feldolgozás,
piaci értékesítés és
agrármarketing
tevékenység termelői
együttműködéssel

1.1.2. Piacképes,
hagyományosan
jelenlévő ipari ágazatok
fejlesztése, valamint a
kiemelten magas
kézimunka igényű,
elsősorban könnyűipari
tevékenységek
(gépgyártás,
fémfeldolgozás
élelmiszeripar, textil- és
bőripar)

1.2.2. A kedvezőtlen
demográfiai folyamatok
(negatív) hatásainak
mérséklése

1.3.2. Vidéki életminőség
javítása és a rurális térség
népességmegtartó
képességének
elősegítése

1.2.3. Települési
infrastruktúra és
közszolgáltatások
fejlesztése

1.1.3. A megye
természeti
erőforrásainak, táji és
természeti értékeinek és
épített környezetének
szélesebb körű
megismertetése,
potenciáljának javítása,
fenntartható
hasznosítása és
tematikus
összekapcsolása
1.1.4. Vállalkozások
versenyképességének
erősítése
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II.1.1. átfogó cél: A megye gazdasági potenciáljának növelése, a vállalkozói
aktivitás erősítése
III.1.1.1. stratégiai cél: Új K+F+I és logisztikai központok kialakítása vállalkozói
együttműködések létrehozásával iparáganként, termékpályánként
Széles körű, gazdasági célú vállalkozói együttműködések (klaszterek,
projektszervezetek)
támogatása
a
Tolna
megyei
vállalkozások
piaci
szerepvállalásának megerősítése érdekében ágazatonként, illetve termékpályánként
A helyi gazdaság fejlesztése és a megyei foglalkoztatás növelése érdekében
kiemelten fontos, hogy a helyi (Tolna megyei) vállalkozások felkészüljenek a várható
Tolna megyei fejlesztések megvalósítására. Ennek érdekében valamennyi ágazatot
tekintve erősíteni szükséges iparáganként, illetve termékpályánként a vállalkozói,
termelői együttműködéseket. A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar
hozzájárulhat a megyei hiánypótló képzések kialakításához, megszervezéséhez
(borászati centrum létrehozása, mérnökinformatikus képzés beindítása).
Szekszárdi szőlészeti és borászati kutatás-fejlesztési központ kialakítása a Pécsi
Tudományegyetem szakmai együttműködésével
A borvidék nagy múltja, kiváló termőhelyi adottságai és minőségi borai jó
alapot nyújtanak a további fejlődésre. A termék- és termelésfejlesztésben szükséges
tudásbázissal a Pécsi Tudományegyetem rendelkezik, mely a helyi szőlészek és
borászok szakmai tapasztalatával a Szekszárdi és Tolnai Borvidék hasznára válhat.
Dombóvár és Tamási központtal mezőgazdasági célú K+F bázis kialakítása a
Kaposvári Egyetem szakmai együttműködésével
A jó termőhelyi adottságoknak megfelelően megosztható a kutatóközpont a két
település között. Mindkét város térségében hagyományosan nagy súllyal bír a
mezőgazdaság, melynek továbbfejlesztésében a Kaposvári Egyetem nyújthat
segítséget.
Energetikai K+F bázis kialakítása Paks és Tamási központokkal
Pakson a mérnöki szaktudás kamatoztatása egyéb energetikai célú
beruházások megvalósítására és a Paksi Atomerőmű blokkjainak bővítése
érdekében, valamint Tamásiban helyi kezdeményezésű megújuló energia
felhasználásra alapozva kutatóközpontot kell létrehozni.
A helyi mezőgazdasági alapanyag-termelési igényekhez igazított helyi logisztikai
alközpont kialakítása funkcionális térségenként
A termelési hatékonyság a szállításban, raktározásban is fontos. Ezért
elengedhetetlen a helyi logisztikai bázisok racionalizálása, ahol szükséges, ott pedig
a kapacitás növelése, a szolgáltatások fejlesztése.
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A helyi alapanyag-termelési igényekhez igazított térségi logisztikai bázisok
kialakítása a megyét érintő jelentősebb vasúti, közúti, vízi közlekedési
csomópontokban
A termékek szállításához szükséges az országos, illetve nemzetközi folyosók
mentén logisztikai főközpontok kialakítása, tekintettel a csomóponti helyzetre,
valamint a termékek szállítási távolságára. Fontos a csomópontok (Bátaszék,
Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár, Paks, Szekszárd, Tolna) és kikötők (Dunaföldvár
(TEN-T hálózatba emelése), Paks, Bogyiszló és Fadd-Dombori térsége)
megközelíthetőségének, szolgáltatásainak mennyiségi és minőségi javítása
szárazföldön és vízen egyaránt.
Tolna megye területére az „Új K+F+I és logisztikai központok kialakítása vállalkozói
együttműködések létrehozásával iparáganként, termékpályánként” című stratégiai cél
keretében tervezett jelentősebb területi beavatkozásokat az 2. számú mellékletben
szereplő ábra mutatja.
II.1.1.2. stratégai cél: Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok
fejlesztése, valamint a kiemelten magas kézimunka igényű, elsősorban könnyűipari
tevékenységek (gépgyártás, fémfeldolgozás, élelmiszeripar, textil- és bőripar)
Tejipari és húsipari alapanyagokra épülő termékfejlesztés, élelmiszeripari és
mezőgazdasági gépgyártás szekszárdi központtal
Szükséges a már meglévő tejipari termékek folyamatos fejlesztése, ennek
következtében az ágazat piaci részesedésének növelése. Fontos a potenciálisan
számba vehető tejipari kapacitások jobb kihasználása, speciális, magas hozzáadott
értékű (kézzel készített, kisüzemi, manufaktúrás) termékek előállítása. Újra kell
éleszteni a megyében nagy múlttal rendelkező húsipari tevékenységet, ki kell
alakítani a nagyüzemi és a kisüzemi kapacitásokat, versenyképes, egyedi
húskészítmények piaci bevezetését.
A megyei (elsősorban Bátaszék, Bonyhád, Szekszárd, Tolna és térsége) bőr- és
textilipari, illetve kézimunka igényes könnyűipari kapacitások növelése az ágazaton
belüli piaci részesedés növelésével
Hagyományosan jelenlévő ágazatok, melyek országos jelentőséggel bírnak.
Szakembergárdájuk, foglalkoztatottaik száma jelentős, piaci részesedésük növelése,
új piaci szegmensek keresése, termékeik fejlesztése stabilitásuk érdekében
szükséges.
A helyi mezőgazdasági alapanyagokra épülő magas hozzáadott értékű élelmiszerés feldolgozóipari kapacitások kiépítése a növénytermesztés és az arra épülő
állattenyésztés gazdasági egyensúlyára alapozva, funkcionális térségenként
A jó termőhelyi adottságokra és jó minőségű helyi alapanyagokra alapozható
feldolgozóipar, mely az alapanyag-termeléshez képest lényegesen magasabb
hozzáadott értékkel bír. Támogatandó a helyi állattenyésztés igényeit szolgáló helyi
növénytermesztési alapanyagokra épülő takarmány-előállítás fejlesztése. A
terméshozamok kiszámíthatósága érdekében szükséges az öntözhető területek
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növelése. A szántóföldi növénytermesztés mellett indokolt a magasabb élőmunka
igényű zöldség- és gyümölcstermesztés, gyógynövénytermesztés, biotermékek
előállítása és egyéb kertészeti tevékenységek arányának növelése. Ezek a
foglalkoztatásra is jótékony hatással vannak, illetve javítják az agrárium
jövedelmezőségét.
A nagy hagyományokkal rendelkező Tolna megyei építőipar fellendítése
Kedvező hatást gyakorolhat a lakáspiaci helyzetre a megye legnagyobb
energetikai célú ipari fejlesztése, a Paksi Atomerőmű új blokkjának/blokkjainak
létesítése, amelynek következményeként több éven keresztül jelentős számú
mérnökre és szakképzett munkaerőre lesz szükség, akik elhelyezése, lakhatási
lehetőségeinek megoldása további építőipari beruházásokat igényel. A várható
gazdaságfejlesztési beruházások, élelmiszeripari feldolgozó üzemek és a kiszolgáló
épületek elsősorban a fémszerkezet-gyártás (acélszerkezetes épületek) fellendítését
segítik elő, ami jótékony hatást fog gyakorolni az építőipar ezen területén
tevékenykedő vállalkozások piaci részesedésére.
A már működő ipari parkok és ipari övezetek fejlesztése, különös tekintettel az
ágazati igényeket kiszolgáló infrastruktúrafejlesztésre, a városok és vonzáskörzetük
igényeire épülő inkubáció- és szolgáltatásbővítés az ipari parkokban
Szükséges az ipari parkok versenyhelyzetét javítani a szolgáltatások
számának növelésével, valamint minőségük javításával, különös tekintettel a piacra
jutás elősegítésével. Széleskörű inkubációs lehetőségeket kell biztosítani a
vállalkozások számára.
Egészségipari fejlesztések
Az egészségügyi szolgáltatások bővítése, valamint az intézményrendszer fejlesztése
mind a helyi lakosság, mind pedig a megyén kívülről érkezők ellátását szolgálná,
valamint a helyi foglalkoztatási mutatókra is kedvező hatással lenne.
Regionális szintű gazdasági és piaci együttműködések elősegítése klaszterek által
A piaci versenyben való javuláshoz szükséges – földrajzi távolságon, illetve
ágazatokon alapuló – összefogások, partnerségek kialakulását elősegíteni. A Déldunántúli régión belül fontos Tolna megye gazdasági szerepének erősítése.
A megyei gépgyártási kapacitások erősítése elsősorban az autóipari, szerszámgép
gyártás területén és elektronikai iparban
Ki kell használni a jelentős német nemzetiségű, német ajkú lakosság, valamint
a megye erős német gazdasági kapcsolataira épülő gazdaságfejlesztési
lehetőségeket – elsősorban a világhírű német gépgyártási tapasztalatokra alapozva.
Támogatandó a városok ipari parkjaiba, ipari övezeteibe települő, illetve a főként
Szekszárd és Bonyhád térségében jelen levő gépipari cégek fejlesztése.
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A szén- és kőbányászat újraélesztése és arra épülő gazdaságfejlesztés
Nagymányok
és
Váralja
térségében
a
környezeti
fenntarthatóság
figyelembevételével
A megye Baranya
ásványkinccsel rendelkezik,
gazdaságilag indokolható. A
kiszolgáló szolgáltatásokkal
javítható.

megyével határos területe jelentős mennyiségű
melynek feltárása az energiaárak növekedése miatt
bányászati tevékenységgel és az arra épülő, illetve azt
a térségben élők foglalkoztatása jelentős mértékben

Tolna megye területére a „Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok
fejlesztése, kiemelten a magas kézimunka igényű, elsősorban könnyűipari
tevékenységek (élelmiszeripar, textil- és bőripar, gépgyártás, fémfeldolgozás)” című
stratégiai cél keretében tervezett jelentősebb területi beavatkozásokat az 3. számú
mellékletben szereplő ábra mutatja.
II.1.1.3. stratégai cél: A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti
értékeinek és épített környezetének védelme, szélesebb körű megismertetése,
potenciáljának javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása
Védett építészeti értékek gazdasági, turisztikai és közösségi célú hasznosításának
elősegítése
A megyében található kúriák, kiskastélyok országos vagy helyi védettség alatt
kihasználatlanul állnak. Állagromlásuk megállítható és visszafordítható lenne
hasznosításukkal. Ezek egy része a településektől kissé távolabb fekszik, de a mai
lehetőségekkel, alternatív infrastruktúrával elláthatók. Elsősorban szálláshelyek
kialakítása indokolt a bakancsos és kerékpáros turizmus számára, illetve közösségi
funkciók preferálhatók.
Hasznosításuk terén szintén fejlesztendőek a megyei várak (pl.: Dunaföldvár,
Dombóvár-Gólyavár, Ozora, Simontornya), római kori régészeti lelőhelyek (pl.:
Limes, Iovia), valamint szobrok, szoborcsoportok (pl.: Kossuth-szoborcsoport).
Helyi turizmus versenyképessége
A helyi turizmus versenyképességének javítása Tolna megyében lehetőséget teremt
a közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztésre, melynek egyik lehetséges
módja a helyi jelentőségű turisztika vonzerejének javítása, fesztiválok szervezése,
ami hozzájárul a helyi termékek népszerűsítéséhez, a helyi piacok
újjászervezéséhez, valamint ezáltal növeli a helyi foglalkoztatottságot is.

Országos jelentőségű védett természeti területek
Feltáratlanok a megyében az országos hírű, de célállomásként még nem
eléggé keresett védett területek. Ezekhez feltétlenül szükséges kialakítani látogatóés információs központokat, valamint a terület bejárhatósága és megközelíthetősége
sem optimálisan biztosított (pl. Gemenci kisvasút indítása Szekszárdról, Gyulaj
szervezett látogathatóságának hiánya, a Mecsek ÉK-i feltárása látogatóközponttal
(Váralja), a Pacsmagi-tavak átfogó turisztikai hasznosítása.) A védett természeti
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területek turisztikai szempontból rendkívül jó lehetőséget biztosítanak a megye
számára. A csodálatos természeti környezetben biztosíthatók a minőségi, a mai kor
követelményeinek megfelelő vadász, horgász, öko- és lovas turizmust kiszolgáló
létesítmények és az igényeket kielégítő szolgáltatások.
Sió turisztikai hasznosítása
A Sió összeköti az ország vízrajzának két kiemelkedő természeti kincsét, a
Balatont és a Dunát. A mintegy 120 km-es szakaszból 100 km a megyén keresztül
halad, és a városoktól távol, a megye turisztikailag még feltáratlan területeit szeli át.
A meder rendezésével és vízszállító képességének helyreállításával javulna a
vízgazdálkodás, ami nemcsak a vízi közlekedést biztosítaná, de lehetőséget
teremtene a mezőgazdasági területek szükség szerinti öntözésére is, illetve így a Sió
teljes szakaszán használhatóvá válna a vízi turizmus számára. A töltéseken
turisztikai és egyben hivatásforgalmat is szolgáló összefüggő kerékpárutat kell
kialakítani. A fejlesztés szervesen kapcsolódna a Balaton kiemelt üdülőövezetéhez,
gazdagítaná az ottani kínálatot és programot kínálna a meghosszabbított szezonban.
A kiépített megállóhelyek, pihenők alkalmasak lennének arra, hogy a Sió tágabb
vonzáskörzetében
található
értékeket
(ozorai
és
simontornyai
vár,
felsőrácegrespusztai Illyés Gyulához és Lázár Ervinhez kötődő irodalmi túrák
szervezésére alkalmas pontok, kúriák, a kölesdi és tengelici kastélyok, a sióagárdi
tájházak, valamint a pincefalvak) szolgáltatások nyújtásával turisztikai attrakciókká
fűzzék. Átfogó célunk, hogy a megyében összefüggő kerékpárút-hálózatot, és erre
felfűzött komplex turisztikai kínálatot alakítsunk ki. A turisztikai attrakciókra épülő,
már meglévő kerékpárút-hálózat szakaszait is magába foglaló, megyei összefüggő
kerékpárút egyben a szomszédos megyék (Somogy, Fejér, Baranya) nagyobb
turisztikai értékeinek elérését is szolgálják.
Duna menti rekreációs térség kialakítása
Két város (Dunaföldvár, Paks), egy nagyközség (Fadd) és három község
(Bölcske, Gerjen, Báta) kivételével települések belterületétől távol halad a megye K-i
határán mintegy 100 km hosszan a legnagyobb magyarországi folyó. Ez a természeti
adottság, valamint a kialakult holtágak, öblök, a gemenci állat– és növényvilág
kincsei indokolttá teszik a régióban minőségi szállás– és vendéglátóhelyek
létesítését, a vízi sportokra, horgászturizmusra, a hagyományokra alapozott
rekreációs térség kialakítását. Turisztikai vonzerőt képezhet Dunaföldváron a vár, a
tájház, a gyógyfürdő, Bölcskén a pincefalu, a világörökség várományos római kori
Limes maradványok, Pakson az Atomenergetikai Múzeum és Látogatóközpont, a
pincefalu, a szintén világörökség várományos római kori Lussonium, a képtár, FaddDomborin az üdülőtelep és a vízi sportok, Decsen a tájház és a sárközi népviselet,
Bogyiszlón az orchideás erdő, Bátán a tájház, továbbá Bátaszéken az Árpád-kori
romok. Turisztikai szempontból a Sióhoz és a Dunához kapcsolódó rekreációs térség
együttes kezelése, a programok, szolgáltatások egymással való kiegészítése
javasolt. A közelmúltban megépült M6 autópálya a bel- és külföldi turizmus számára
egyaránt jól megközelíthetővé teszi ezt a térséget.
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Termál- és gyógyturizmus megyei központjainak további fejlesztése, új központok
létesítése
Két jelentősebb létesítmény működik a megyében, egyik Dombóváron a másik
Tamásiban. Míg az előbbi magas színvonalú szálláslehetőséggel és egészségügyi
szolgáltatással is bír, az utóbbinál az akadálymentes megközelíthetőség és
használat az, ami nemzetközileg is egyedülálló. Ez utóbbi esetében a közeli kemping
és egyéb szálláshelyek továbbépítése preferálható, valamint igen széles körű
marketing-tevékenység szükséges az országos és a nemzetközi turisztikai
vérkeringésbe való bekapcsolódáshoz.
Mindkét település számára egy várható nemzetközi szintű vasúti (és közúti)
megközelíthetőség kiépítése óriási előrelépést jelentene.
Ugyanakkor fontos megemlítenünk és további fejlesztésékkel érintenünk a
megyeszékhelyen kiépített szekszárdi, valamint a helyi jelentőségű bonyhádi
termálfürdőt. A tervezett paksi és a meglévő dunaföldvári gyógyfürdő további
bővítése és fejlesztése a regionális és megyei gyógyvízkínálatot és a ráépülő
gyógyászati szolgáltatások kínálatát jelentős mértékben javíthatja.
A szálláslehetőségek mennyiségi és minőségi fejlesztése Tamási, Szekszárd,
Dunaföldvár és Bonyhád esetében is indokolt.
A Szekszárdi és Tolnai Borvidék és a pincefalvak borturisztikai és gasztronómiai
kínálatának növelése
Az elmúlt években méltán elismert lett mind országosan, mind nemzetközileg
a borvidék, több Év Borásza cím került a megyébe, Szekszárdra. Kitörést jelenthet
az együttműködés, országos és nemzetközi hírű programok, fesztiválok szervezése,
igényes és különböző színvonalú szálláshelyek és vendéglátóegységek kialakítása,
valamint kapcsolódás egyéb kulturális és turisztikai akciókhoz. Több száz pincéből
álló pincefalvak (Bölcske, Paks, Györköny, Sióagárd) találhatóak a megyében,
melybekől országosan is csak néhány van. Kedvező közúti megközelítéssel az M6
mentén további baranyai (villányi) és Bács-Kiskun megyei (hajósi) pincefalvak
érhetők el. Ezek együttműködésével, pincefalvankénti központok kialakításával, a
szállás és a vendéglátás lehetőségeinek bővítésével kiváló turisztikai attrakciók
alakíthatók ki. A pincefalvak szomszédos megyékben lévő borkínálattal történő
összekapcsolása, valamint a szekszárdi borturisztikai lehetőségek kiegészítése a
megyeszékhely sport-, konferencia-, üzleti és szabadidős turizmus nyújtotta
lehetőségeivel, erősítené a térség komplex turisztikai vonzerejét. A borturizmussal
egyetemben fontos a helyi gasztronómiai kínálat bővítése, az abban rejlő
lehetőségek kiaknázása, valamint a helyi termékeket előállító gazdaságok
fejlesztése.
Kerékpáros turizmus feltételeinek fejlesztése
A kerékpáros turizmus igényeinek kielégítése érdekében kiemelten fontos az alábbi
szakaszokon a kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése és a már kiépített
szakaszok összekapcsolása és további fejlesztése: Szekszárd–Tolna–Fadd–
Dombori, Tamási–Dombóvár–Orfű–Pécs, Dombóvár–Kaposvár. A megvalósítandó
fejlesztések a turisztikai célokon túl a hivatásforgalom szempontjából is jelentősek.
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Környezeti elemek fenntartható hasznosítására irányuló fejlesztések
Szükséges a megye területén lévő vízbázisok fejlesztése, az egészségügyi
határértéknek megfelelő vízminőség előállítása érdekében, valamint az elöregedett,
elszennyeződött infrastrukturális elemek (pl.: ivóvíz-gerincvezeték hálózata,
vízátemelő szivattyúk) cseréje, bővítése. Nagyobb településeken szennyvíztisztító
telepek kiépítése, kisebbeken pedig alternatív megoldások alkalmazásának
támogatása indokolt. A már meglévő szennyvíztelepeket bővíteni, fejleszteni és
korszerűsíteni kell. A részben csatornázott települések esetén a 100%-os
csatornázottság elérése a cél.
Javítani, kiterjeszteni, valamint támogatni kell a szelektív hulladékgyűjtés
lehetőségeit, csak úgy, mint a zöld hulladék kezelését és újrahasznosítás
lehetőségeinek megteremtését.
Támogatni kell a mezőgazdaság, az ipar és a közlekedés által okozott zaj- és
légszennyezettség mérséklésére irányuló technológiai fejlesztésekéseket és
védősávok létesítését.
Tolna megyében az elmúlt évtizedekben beszennyezett területek kármentesítése, az
ebből adódó környezeti kockázatok csökkentése az előttünk álló tervezési, fejlesztési
időszak feladatai közé tartozik (Szekszárd, Hidas, Bonyhád, Simontornya,
Dunaföldvár térségében). A tervezett fejlesztések megvalósítása során az ipai múlttal
rendelkező ún. barnamezős területek preferálása indokolt a zöldmezős
beruházásokkal szemben.
Tolna megyében fontos a természeti és táji értékek megőrzése, a táj szerkezetében
és karakterében bekövetkezett kedvezőtlen irányú változások fékezése, megállítása.
Turisztikai és fenntarthatósági szempontból különösen fontos a természetes és
természetközeli élőhelyek megőrzése, a biológiai és táji sokszínűség fenntartása,
valamint a táji örökség megőrzése. Ehhez szükséges a kedvező tájkaraktert őrző
termelés, kereskedelem és egyéb szolgáltatások erősítése. A táji fenntarthatóság
érdekében indokolt a működőképes ökológiai rendszerek, zöld infrastruktúrák
fennmaradásának és fejlesztésének biztosítása, az ökoszisztéma szolgáltatások
megőrzése, a fejlesztések során az ökológiai viszonyoknak megfelelő, honos fajok
alkalmazása, zöldfelületek ökológiai és használati értékének növelése, minőségének
javítása, építmények és létesítmények tájba illesztése, tájsebek begyógyítása, a táj
rehabilitálása és rekultivációja.
Kiemelten fontos az erdőgazdálkodás fenntarthatósága. Az erdei területeken való
termelés során a természeti értékek megőrzésének lényeges eleme az
erdőgazdálkodás logisztikai infrastruktúrájának fejlesztése.
A tervezett és megvalósított fejlesztések során kiemelt figyelmet kell fordítani a
NATURA 2000 területekre, szükség esetén indokolt hatásbecslési eljárás
lefolytatására.
Tolna megye területére „A megye természeti erőforrásainak és épített környezetének
szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása és tematikus
összekapcsolása” című stratégiai cél keretében tervezett jelentősebb területi
beavatkozásokat az 4. számú mellékletben szereplő ábra mutatja.
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II. 1.1.4. stratégiai cél: Vállalkozások versenyképességének erősítése

Vállalkozások foglalkoztatási képességének erősítése
Tolna megye foglalkoztatási gondjainak enyhítéséhez összehangolt szakpolitikai és
fejlesztési erőfeszítésekre van szükség. A foglalkoztatást támogató közösségi
intézményrendszer fejlesztése mellett fontosak azok az intézkedések, amelyek
célzott támogatással segítik a vállalkozásokat abban, hogy minél több embernek,
különös tekintettel a foglalkoztatási szempontból speciális társadalmi csoportoknak
tudjanak munkát adni.

Termék-, technológiai és szervezeti újítások ösztönzése és támogató környezet
megteremtése
A gazdaság fejlődéséhez elengedhetetlen egy olyan üzleti-társadalmi környezet
létrejötte, amelyben minél több Tolna megyei vállalkozásnak megéri újításokat
bevezetni előállított termékeiket, használt technológiájukat és szervezeti
folyamataikat tekintve. A fejlesztéspolitika ezt foglalkoztatási és beruházási
támogatásokkal, innovációs együttműködések ösztönzésével tudja támogatni.

Kis- és középvállalkozások szolgáltatásfejlesztése
A kis és közepes méretű vállalkozások fejlesztésekor az infrastrukturális
beruházások mellett fontos figyelmet kapnia a szolgáltatások fejlesztésének is. Ezzel
összefüggésben kiemelten fontosak a KKV-szektor növekedési problémáinak
leküzdéséhez azok a támogatások, amelyek a fő üzleti tevékenységen kívüli, azokat
támogató folyamatok (pl. marketing, sales, hálózatépítés, asszisztencia) fejlesztését
támogatják.

Üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése
A gazdagfejlesztés fontos elemei azok a programok, amelyek a magas szintű
üzletvezetési készségek elsajátítását és naprakészen tartását támogatják.
Képzésekkel, szaktanácsadással mind a vállalkozóvá válást, mind a már üzlettel
rendelkezők ismereteinek bővülését érdemes támogatni.

IKT- technológiák használatának ösztönzése az üzleti életben
Az infokommunikációs technológiák minél szélesebb körű használata az egyik útja
annak, hogy a Tolna megyei vállalkozások hatékonysága növekedjen. Az új típusú
technológiai megoldások bevezetése önmagában is fontos eleme lehet egy
innovatívabb vállalati működésre való átállásnak, valamint emellett energiát szabadít
föl más típusú újítások kikísérletezéséhez, kipróbálásához.
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Vállalkozások megújulóenergia-felhasználását és energiahatékonyság-növelését
célzó fejlesztéseinek támogatása
Mind üzleti (költséghatékonysági), mind környezetvédelmi szempontból hasznos az
energiafelhasználás racionalizálása és fenntartható energiaforrások használata.
Ezzel összefüggésben fontos támogatni a termelő és szolgáltató üzleti
folyamatokhoz kapcsolódó energiahatékonysági és megújuló energiaforrások
bevonását lehetővé tevő beruházásokat.

Vállalkozások tőkéhez jutási lehetőségeinek szélesítése
A gazdaságfejlesztés fontos eleme a vállalkozások finanszírozási problémáinak
enyhítése, beruházási kedvük növelése. Ennek eszközei a visszatérítendő
támogatások (pénzügyi eszközök). A finanszírozási programok esetén kiemelten
fontos, hogy minél rugalmasabb és minél kevesebb adminisztrációs teherrel járó
rendszer alakuljon ki.
II.1.2. átfogó cél: Társadalmi megújulás
II.1.2.1. stratégiai cél: Oktatásfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci esélyeinek javítása és a helyi közösségek megerősítése
A gazdasági igényekhez igazított, gyakorlatorientált szakképzési rendszer
kialakítása, a szakképzési lehetőségek bővítése és a fiatalok képességeinek
kibontakoztatása.
A piaci igényt nem támasztó képzések helyett újakra lenne szükség (például
informatikai, műszaki, közösségfejlesztői, stb.), illetve a nem piacképes szakmák
képzéseit fel kéne váltani piacképesekkel. Olyan szakmákra történő képzés lenne
célszerű, ami a valódi munkaerő-piaci igényekhez igazodik, amivel a megyében
tudnának elhelyezkedni a szakemberek. Ebben részt vállalhatnának a megye
gazdasági szereplői is, gyakornoki programok biztosításával, illetve magának a
gyakorlati oktatásnak a szakmai alakításával, formálásával. Mindehhez
elengedhetetlen a rendszeres kommunikáció és kapcsolattartás a munkaadók és
képzőhelyek között.
A fenti intézkedések jól illeszkednek a megye azon általános törekvéséhez, hogy
hozzájáruljon
a
fiatalok
képességének
kibontakoztatásához,
amely
a
gyakorlatorientált szakképzési rendszeren túl a települési ifjúsági munkák
fejlesztésével, a fiatalok helyi szerepvállalásának támogatásával és a fizikai aktivitás
területein mutatkozó képességek kibontakoztatását segítő programok és
együttműködések indításával érhető el.
Felnőttképzési (műszaki szakképzési) központok létrehozása a megyében
Elsősorban a Paksi Atomerőmű bővítéséhez kapcsolódóan, illetve a megye piaci
igényeihez igazodó műszaki képzés indokolt lenne, ami hozzájárulna a megye
szakképzésének minőségi javításához, ezzel is helyben tartva a továbbtanulókat.
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Az közoktatás színvonalának javítása és az oktatás modernizálása (digitalizálás, eoktatás)
Szükséges az oktatási rendszert átfogó fejlesztések infrastrukturális megalapozása
és támogatása, hiszen egyrészről az intézmények felzárkóztatásának is fontos
kritériuma az infrastrukturális feltételek javítása, másrészről pedig a minőségi
oktatási környezet kialakításához és a formális többletszolgáltatások nyújtásához is
elengedhetetlenek az ilyen irányú fejlesztések a megyében.
A szakoktatás digitális modernizációjával javulhatna az oktatási esélyegyenlőség
városi és falusi diákok között. Ehhez elengedhetetlen a megye területén egységes
infrastrukturális színvonal biztosítása. Elektronikus oktatási anyagokkal, tantervi
hálóval, vizsgarendszerrel megszűnhetnének a földrajzi adottságból eredő hátrányok
a vidéki térségben is. Ezért támogatjuk a távoktatási képzési struktúra kiépítését és a
Digitális Campus létrehozását a PTE IGyK-n.
A minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása és a korai iskolaelhagyás
csökkentése
Az oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés a korai iskolaelhagyás
csökkentése, a befogadó nevelés támogatása és a nemzetiségi nevelés szakmai
támogatása által biztosítható. Egyértelműen szükség van a megye pedagógusainak
folyamatos szakmai fejlesztésére, hogy megfeleljenek a megújuló köznevelési
rendszer igényeinek. A megye közoktatást végző intézményeiben végzett tartalmi,
módszertani fejlesztésekkel, az értékelési rendszerek alkalmazásával és
működtetésével támogatni lehet és szükséges a fenti folyamatokat.
A korai iskolaelhagyás problémája, valamint a köznevelés eredményessége és
hatékonysága is javítandó olyan formális és informális tanulási formákon keresztül,
mint a kompetencia- és személyiségfejlesztő programok, foglalkozások, nevelési
programsorozatok, tematikus táborok, erdei iskolák és ismeretterjesztő programok
működtetése. Az egész életen át tartó tanulás eszményének meghonosításával,
távoktatással és e-learning technikákkal széles körben fejleszthetők a lakosság
alapkompetenciái.

Szociális ellátórendszer fejlesztése
Az egységes színvonalú alapellátás megteremtése érdekében indokoltak az
infrastrukturális fejlesztések. Továbbá fontos a szociális szolgáltatások bővítése, és
az ehhez való hozzáférés elősegítése. Különböző programok, tanácsadói és egyéb
szolgáltatások (pl. mentorálás) segítségével szükséges az idősek és a családok
támogatása, tekintettel a nevelőszülői hálózatok fejlesztésére is.

Civil szféra megerősítése a megyében
A befogadó társadalom elősegítéséhez nélkülözhetetlen az aktív közösségi
szerepvállalás és az önkéntesség erősítése. Ki kell használni a megye már meglévő
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civil szervezeteiben rejlő lehetőségeket az ilyen szervezetek munkájának és
programjainak támogatásával, infrastruktúrájának fejlesztésével.
Az önkéntesség elterjedéséhez egyrészről csatlakozni kell népszerűsítő
kampányokhoz, másrészről aktívan hozzá kell járulni az önkéntességet elősegítő
intézményi keretek kialakításához, szakemberek és önkéntesek képzésével, az
önkéntes munkák és azok népszerűsítésének módszertanának megismerésével és
terjesztésével.

Helyi identitás és kulturális élet fejlesztése közösségi terek és programok
létrehozásával, közösségfejlesztő szakemberképzés indításával
Tolna megyének meghatározó jellemzője, hogy erős az egyes térségekhez,
településekhez tartozó helyi identitás. Fontos cél ezeket a kötődéseket ápolni és a
helyi közösségeket tovább erősíteni közösségi terek létrehozásával, kulturális és
hagyományőrző programok szervezésével.
Ezeket a törekvéseket erősítheti, ha közösségfejlesztő szakemberek is részt vesznek
a kulturális élet szervezésében. A közösségfejlesztő szakemberek feladata, hogy
összefogva a helyi igényeket, kihasználva a helyi lehetőségeket, a közösségtudatot
erősítsék.
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán jelenleg is folyó szociális munkás,
ifjúságsegítő, moderátor és szociális gazdasági menedzser szakképzésekre lehet
építeni, és indokolt volna további kapcsolódó szakok és szakképzések indítása is.

Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkához jutásának elősegítése
A vidéken és a városokban egyaránt megtalálható hátrányos helyzetű kiskorúak és
felnőttek speciális képzési és nevelési igényeire választ adó, társadalmi
beilleszkedésüket segítő intézményi rendszer megerősítése, valamint e társadalmi
rétegek munkába állásának támogatása szükséges a megye egész területén. Ezt
védett munkahelyek létrehozása, mentorálás és tanácsadás, illetve az ezek
hatékonyságát biztosító kutatások és elemzések elvégzése biztosíthatják. Számukra
az atipikus foglalkoztatási módok is segítséget jelenthetnek, ezért támogatandó ezek
szélesebb körű elterjesztése.
A hátrányenyhítés kiemelt eszközei lehetnek a szociális vállalkozások.

Hátrányos helyzetű csoportok befogadásának elősegítése
A megye hátrányos helyzetű csoportjainak befogadását négy probléma kezelésével
lehet javítani. Növelni kell a társadalmi integrációt, segíteni kell a területi hátrányok
felszámolását, csökkenteni kell a mélyszegénységet és a gyermekszegénységet.
Ezen problémák mindegyikét érdemes kétfelől is megragadni. Egyrészről olyan
programokra van szükség, amelyek hatékonyan kezelik a felmerülő társadalmi
problémákat. A társadalmi integrációt a hátrányos helyzetű emberek
szerepvállalásának erősítésével és civil szerveződésükben való részvételével lehet
támogatni, de általánosabb, a kulturális identitás megőrzését és az interkulturális
párbeszéd
elindítását
célzó innovatív
programokat
is
tervezünk.
A
gyermekszegénység integrált térségi és kistelepülési gyerekprogramok indításával
20

kezelhető, míg a mélyszegénység a szegregált élethelyzetek felszámolását segítő
innovatív megoldások támogatásával érhető el. A megye hátrányos területeinek
lemaradását csökkentő, a területi hátrányokat felszámoló intézkedések és programok
egyik fő fókusza az emberi erőforrások javítása kell, hogy legyen, mely kellő
szakmai, módszertani és tervezési megalapozó fázisok után kapacitásfejlesztések,
tanácsadások és szervezetfejlesztések révén valósulhat meg.
Az programok hatásait másrészről infrastrukturális fejlesztésekkel lehet erősíteni,
melyek vagy közvetlenül érinthetik a négy ügyet, vagy közvetetten segíthetik a
probléma megoldásán dolgozó szervezetek munkáját. A mélyszegénységben élők
helyzetét a területi hátrányok felszámolása révén komplex telepprogramok,
bérlakásfejlesztések javíthatják, a gyermekszegénységet a sikeres oktatást és önálló
életkezdés esélyeit javító intézmények infrastrukturális fejlesztései csökkenthetik.
Szükség van a társadalmi integrációt elősegítő intézmények támogatására is.

II.1.2.2. stratégiai cél: A kedvezőtlen demográfiai folyamatok (negatív) hatásainak
mérséklése
Családbarát foglalkoztatáspolitika,
kiterjesztése

az

atipikus

foglalkoztatás

lehetőségeinek

Távmunkával, részmunkaidős foglalkoztatással, bedolgozással, családi termeléssel,
illetve a közmunkaprogram racionalizálásával javulhatna elsősorban a falvak
munkanélküliségi rátája, valamint a nők foglalkoztatási helyzete.

Életminőség javítása és vonzó élettér kialakítása a településeken gazdasági
funkcióbővítéssel
Indokolt a településeken a szolgáltató szektor szerepének növelése, a kereskedelem
volumenének növelése, az áruválaszték bővítése, kulturális és szabadidős
tevékenységek lehetőségének megteremtése. A kreatív ipar megjelenése
városokban és falvakban egyaránt hozzájárulna az életminőség javulásához, az
élhetőbb környezet megteremtéséhez.
A lakosság egészségtudatosságának növelése
A
megye
vonzerejét
növelheti
a
lakosság
egészségének
és
egészségtudatosságának növekedése. Ez az összetett folyamat számos
egészségügyi, társadalmi és gazdasági szervezetre ró feladatot, hiszen csak ezek
együttműködése esetén van esély az érdemi fejlődésre. A hatékony
egészségkommunikáció és az egészségfejlesztési programok növelhetik a lakosság
fizikai aktivitási szintjét, hozzájárulhatnak a függőségek visszaszorításához, valamint
növelhetik a lakossági szűrések látogatottságát és az életmóddal összefüggő
betegségek megelőzésének hatékonyságát.
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Önkormányzati bérlakásprogram városokban (pl. Szekszárd), valamint bérház- és
háztáji program bevezetése az apró- és kisfalvakban
A fiatalok lakáshelyzetének megoldása kiemelt feladat, hogy ezzel is elősegítsük a
helyben maradásukat, megakadályozzuk a falvak, illetve városok további
népességcsökkenését.
Fiatal vállalkozók támogatása, vállalkozásösztönzés
A fiatalok elvándorlásának mérsékléséhez, helyben tartásukhoz fontos a gazdasági
ösztönzők alkalmazása is, így támogatásokkal, pályázatokkal segítenénk fiatalok,
pályakezdők vállalkozásindítását.
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar hallgatóinak közel fele Tolna megyei,
ezért különösen keresni kell azokat a lehetőségeket (képzési, foglalkoztatási,
kulturális, életminőség-javító, közösségfejlesztési formákat), melyek valóban élhető
otthonukká tehetik a megyét, hozzájárulhatnak az itt maradásukhoz.
Kulturális, sport és szabadidős-rekreációs lehetőségek bővítése városokban és
falvakban egyaránt
Közösségfejlesztő céllal, valamint az egészséges életmódra nevelés eszközeként
fontos megszerettetni a sportolást és kiterjeszteni a kulturális lehetőségeket. A
közösségi, kulturális és sportesemények elősegítik a helyi identitás erősödését,
valamint az igények, szükségletek minőségi javulását, élhetőbb környezetet
biztosítanak, teremtenek a településen, amely vonzó tényező lehet a fiatalok
számára is. A fejlesztések között feltétlenül helyet kell kapnia minőségi, minden
igényt kielégítő, magas színvonalú sport- és versenycélokra is alkalmas
uszodafejlesztésnek Szekszárdon, valamint fel kell újítani, fejleszteni a további városi
sportlétesítményeket (uszodák, atlétikai pályák, műfüves pályák, kosárlabda,
kézilabda, teke, bowling pályák) és a kiszolgáló létesítményeket (szociális blokkok,
öltözők, mosdók) is.

II.1.2.3 stratégiai cél: Települési infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztése

Közszféra infrastruktúrájának energiahatékonyságával kapcsolatos beavatkozások
A közszféra (közigazgatási és közszolgáltató szervezetek) intézményeinek növekevő
energiahatékonyságát célzó beavatkozások kiemelten fontosak.

Városfejlesztéssel kapcsolatos beavatkozások
A társadalmi megújulást segíti a vonzó városi környezet kialakítása, különös
tekintettel a köztéri illetve a belterületek barnamezős területeinek rehabilitációjára,
valamint a kulturális és természeti értékek megóvását és a környezetvédelmet
támogató fejlesztések megvalósítására.
A városfejlesztéshez sorolhatóak még a közlekedéssel és közbiztonsággal
kapcsolatos fejlesztések, előbbire az utak karbantartása, míg az utóbbira a
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kamerarendszerek kiépítése jelenthet jó példát. A városfejlesztési tervek és
programok kialakítása során számba kell venni az egyéb kisléptékű települési
infrastruktúrafejlesztések lehetőségeit is (pl közüzemek korszerűsítése).

Térségi és helyi közszolgáltatás- és közigazgatás-fejlesztés
A megyében élők életére nagy hatással vannak a megyében működő
közszolgáltatások minősége és infrastrukturális állapota. Ezért szükséges e
közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra fejlesztése, különösen a
szolgáltatások színvonalára hatást gyakorló, valamint az akadálymentes és
családbarát közszolgáltatások kialakításához hozzájáruló területeken.

Szociális városrehabilitációs fejlesztések
A települési infrastruktúrafejlesztések keretében kiemelt figyelmet kell szentelni a
szegénység és a szegregáció által sújtott, leromlott városrészek rehabilitációjának,
hiszen az ezeken a területeken létrehozott és fejlesztett létesítményeknek
közösségformáló és felzárkóztató szerepük is lehet.

Bevételtermelő, értéknövelő, költségcsökkentő fejlesztések
A települési infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztése során átfogó elv, hogy a
bevételteremtő, értéknövelő és költségcsökkentő fejlesztések megvalósítása során a
visszatérítendő támogatások igénybevételének lehetősége is megfontolásra kerüljön,
hiszen ez vissza nem térítendő támogatásokat szabadíthat fel más területek
számára. A költségcsökkentő fejlesztésekre jó példát jelentenek a kisebb léptékű,
megújuló forrásokra épülő energiatermelésre és helyi energiafelhasználást célzó
programok.

Tolna megye területére a „Társadalmi megújulás, élhetőbb környezet megteremtése”
című átfogó cél keretében tervezett jelentősebb területi beavatkozásokat az 5. számú
mellékletben szereplő ábra szemlélteti.
II.1.3. átfogó cél: A vidékies térségek gazdasági
megerősítése és vonzó vidéki élettér megteremtése

szerepvállalásának

Közösségvezérelt Helyi Fejlesztésekre (CLLD) mint új fejlesztési eszközre komoly
hangsúlyt fektet Tolna megye, melynek segítségével a vidéki térségek fejlesztésére a
2014-2020 közötti időszakban újabb forrásokat kívánunk bevonni. A város és térsége
együttműködésében megvalósított közös fejlesztések elősegíthetik a vidéki térségek
gyorsabb felzárkózását és mérsékelhetik a kisebb települések leszakadását.
A vidéki térségek fejlesztését támogató LEADER program keretében működő
LEADER Helyi Akciócsoportok munkáját a területi fejlesztések egymásra épülésének
elősegítése érdekében koordináljuk és összehangoljuk.
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II.1.3.1. stratégiai cél: Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű
termék-előállítás, -feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység
termelői együttműködéssel
TÉSZ-ek, BÉSZ-ek, termelői csoportok létrehozása termékpályánként
A termelői együttműködések lehetőséget biztosítanak arra, hogy a
termékpályánként gazdálkodók a közös fejlesztéseket költséghatékonyan meg tudják
valósítani. A beszerzés, az értékesítés és a közös marketing jelentősen javítható a
gazdálkodói kör számára, továbbá a működő vállalkozások saját jövedelmezőségét
is elősegíti. Képzési programokkal és szaktanácsadással érdemes segíteni abban,
hogy az üzleti együttműködések, közös fejlesztések a legkorszerűbb technológiát
tudják igénybe venni.
Funkcionális térségenként a helyi feldolgozó- és élelmiszeripari kapacitások
kiépítése termelői összefogással
A helyben megtermelt alapanyagokra termelői tulajdonú feldolgozóipari és
élelmiszeripari kisüzemeket kell létrehozni a termelői közösségek több lábon
állásának biztosítása, valamint a helyi foglalkoztatás javítására érdekében. Előtérbe
kell helyezni és kiemelten kell támogatni a nagy élőmunka-igényű kertészeti
tevékenységeket, a zöldség- és gyümölcstermesztést, a gyógynövénytermesztést és
az ezekre épülő feldolgozóipart, valamint az állattenyésztést és a hozzá kapcsolódó
élelmiszeripart. A mezőgazdasági és élelmiszeripari innovációk előmozdítására
fontos képzési programokat indítani és szaktanácsadói hálózatot üzemeltetni.
Apró- és kisfalvas térségek elérhetőségének javítása
A települések közötti közúti, vízi és vasúti közlekedés javítása, a
tömegközlekedés hatékony átszervezése gazdasági beruházások szempontjából
ösztönzőleg hatna, továbbá a munkába járást és a hivatásforgalmat elősegíti és
javítja. A vidékies térségben az új beruházások megvalósításához szükséges
infrastrukturális háttér kialakítása rendkívül fontos.
A helyben előállított termékek piaci értékesítésének elősegítése
Helyi piacokat, piactereket kell kialakítani, fejleszteni a helyben termelt
termékek értékesítésének elősegítésére, a vidéki lakosság jövedelemszerző
tevékenységének javítása érdekében. Támogatjuk a háztáji, illetve az államilag
szervezett közmunkaprogramok, szociális földprogramok, szociális szövetkezetek
által előállított termények közétkeztetésben és a helyi bolthálózatokban történő
értékesítését.
Minőségi haltenyésztés és -feldolgozás
A halastavak hatékonyabb kihasználásával, technológiai korszerűsítésével, a
haltenyésztés minőségi javításával és az erre épülő új halfeldolgozó üzemek
létesítésével a piaci igényekhez igazított halászati tevékenység kialakítása Tolna
megyében.
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Falusi vendégasztal működtetésének elősegítése
A helyi falusi életvitel, gasztronómia, egyedi kulturális szokások
megismertetése népszerűsítené a vidéki vendéglátást, élénkítené a helyi turizmust. A
helyi jövedelemszerző tevékenységek szélesítésével a vidéken élők helyben
maradását segítjük elő.
A klímaváltozás negatív hatásainak mérséklése
A csapadék eloszlása egyenetlen, aszályok és villámárvizek váltakoznak.
Ezért megfékezésük érdekében szükséges a felszíni vízfolyások közvetlen
környezetében tájba illeszkedő víztározók és záportározók építése, kialakítása,
melyek a termőföldek öntözésén és az árhullámok (árvizek, belvizek) felfogásán
keresztül segítik a mezőgazdaságot, és védik az épített környezetet, továbbá
közösségi célú „jóléti” tóként és halastóként funkcionálhatnak, így gazdasági
hasznosításuk is megvalósulhat. Ezekre jó lehetőség kínálkozik a Baranya-csatorna,
a Kapos, a Koppány és a Völgységi-patak mentén, valamint a Sárközben is.
Szükséges a meglévő öntözőművek, öntözőrendszerek, vízelvezető árkok,
árvízvédelmi árkok rendbetétele, továbbfejlesztése.
Minőségrendszerekben való részvétel támogatása
A mezőgazdaság és az élelmiszerágazat fejlődésesének fontos elemei azok az
intézmények, amelyek erősítik a fogyasztók bizalmát a mezőgazdasági termékek
minősége iránt. Fontos támogatni a mezőgazdasági termelőket, hogy vegyenek részt
uniós és hazai szintű minőségrendszerekben, emellett pedig ösztönözni őket arra,
hogy helyi szintű, önkéntes terméktanúsítási rendszereket hozzanak létre.
Mezőgazdasági termelés kockázatainak csökkentése
A mezőgazdaság az időjárás kiszámíthatatlansága miatt az egyik legnagyobb
kockázatokkal rendelkező gazdasági ágazat. Tolna megyének kiemelt ágazata a
mezőgazdaság, így különösen nagy szükség van olyan infrastrukturális
beruházásokra, amelyekkel csökkenthetők a mezőgazdasági termelés kockázatai.
Energiahatékonyság növelése a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelésben
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termelésben is kiemelten fontosak az
energiahatékonysági beruházások – mind versenyképességi, mind környezetvédelmi
szempontból.

II.1.3.2. stratégiai cél: Vidéki életminőség
népességmegtartó képességének elősegítése

javítása

és

a

rurális

térség

A helyi és helyközi tömegközlekedés keresletorientált racionalizálása
Célirányos és igény szerinti tömegközlekedést kell biztosítani a vidéki
településeken a központi helyek jobb elérhetősége érdekében. Minden településen
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egyaránt fontos a piaci igényekhez igazított menetrend kialakítása, melyet a
járműállomány fejlesztése során is figyelembe kell venni. Kiemelt szerepet kell
biztosítani a hivatásforgalomnak és a gazdaságfejlesztési céloknak. Támogatandó az
alternatív közlekedési módok kialakítása a szociálisan rászorulók és az azt igénylők
részére.
Vidékies jellegű városok fejlesztése
Az élhetőbb város és a vonzó turisztikai attrakciók kialakítása, kialakulása miatt
elengedhetetlen a vidéki városok épített környezetének megóvása, az épített értékek
helyreállítása. A klímaváltozás hatásainak mérséklése és egyben a kellemesebb
városi környezet megteremtése indokolja a városokban a meglevő zöldfelületek
megóvását, és e területük növelését. A vidéki kisvárosok számára kitörési pontot
jelenthetnek a környezetipar területén megvalósuló beruházások.
Helyi erőforrásokra támaszkodó energiahasznosítás
A helyi és természeti energiaforrások (geotermikus, nap- és szélenergia,
biomassza, biogáz és termálvíz) jobb kihasználásával vonzóvá válik a vidéki élettér,
fellendül a helyi gazdasági aktivitás.
Mobil és helyi szolgáltatások megteremtése kistelepüléseken
A vidéki térségekben nem elérhető vagy nem kielégítő mértékben jelen lévő
szolgáltatásokat mobil megoldásokkal lehetne helyben biztosítani, úgy, mint a
szociális alapellátást, egészségügyi alapellátást, és közszolgáltatásokat; valamint elő
lehetne segíteni új piaci alapú szolgáltatások megjelenését, a helyi igényekre
alapozva kisboltok megnyitását, helyi (családi) vállalkozások létrehozásával.
Szabadidősport
biztosítása

önszerveződésének

támogatása

és

intézményi

hátterének

A hasznos szabadidőeltöltés feltételeinek megteremtése vidéken, mely
elősegíti a helyi identitástudat erősödését, a helyi közösségfejlesztést, és ezáltal a
fiatalok helyben maradását.
Minta ökotelepülés kialakításának lehetősége, ökologikus gondolkodás elsajátítása
Fontos a természetközeli megoldások alkalmazása, a biogazdálkodás
elterjesztése, az agrárkörnyezet-gazdálkodás népszerűsítése, a természetes
környezetben történő oktatás (erdei iskola) széleskörű elterjesztése a hosszú távú,
fenntartható fejlődés biztosítása érdekében. Támogatjuk a környezettudatos építési
módok és infrastruktúrák alkalmazását.
Az tervezett képzésekkel kapcsolatban szükséges együttműködést kialakítani
a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karával (pl.: öko-pedagógia, szociális munka
a fenntarthatóságért, közösségszervezői képzések, ökoturizmus).
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A vidéki letelepedést segítő támogatások bevezetése, helyi adókedvezmények
biztosítása (szabad vállalkozási övezet)
Helyi adókedvezményekkel és jogi szabályozással növelhető a vállalkozási
kedv a vidékies térségekben is, így munkahelyek jöhetnek létre a falvakban, amely
elősegíti a fiatalok helyben maradását. A nagyberuházások számára biztosított
jelentősebb adókedvezmények részben ellensúlyozni tudják a vidék infrastruktúra
hiányos állapotát, jelentős fejlődést, kitörést biztosíthatnak a vidéki térségek
számára.
Tolna megye területére „A vidékies térségek gazdasági szerepvállalásának
megerősítése és vonzó vidéki élettér megteremtése” című átfogó cél keretében
tervezett jelentősebb területi beavatkozásokat az 5. számú mellékletben szereplő
ábra szemlélteti.

II.2. A fejlesztési célrendszer meghatározása a megyén belüli különféle
sajátosságokkal rendelkező területi részegységekre
A helyi mezőgazdasági alapanyagokra épülő magas hozzáadott értékű élelmiszerés feldolgozóipari kapacitások kiépítése a növénytermesztés és az arra épülő
állattenyésztés gazdasági egyensúlyára alapozva, funkcionális térségenként
A feldolgozóipari telephelyek méretét, típusát befolyásolják a terület
természetföldrajzi adottságai oly módon, hogy a különböző mezőgazdasági ágak
számára különböző adottságok a kedvezőek. A helyi (vagy térségi) feldolgozás
elősegíti a jelenleg – többnyire – marginális iparral rendelkező rurális térségek
népességmegtartó képességét azáltal, hogy új munkahelyeket teremt. A helyi
feldolgozóipari kapacitások létrehozása leginkább a Tolnai-Hegyhát és a Völgység
területén jelenthet komoly előrelépést.
Sió turisztikai hasznosítása
A Sió turisztikai fejlesztése gazdasági élénkülést eredményez 10 kilométeres
körzetben. A turizmus segíti a helyi termékek közvetlen értékesítését, bővíti a
szolgáltatások körét, ezáltal új munkahelyeket biztosít az ott élők számára. A
jövedelmi viszonyok javulásával növekedik az érintett településeken a vásárlóerő. A
Sió három várostól (Simontornya, Szekszárd, Tolna) eltekintve kizárólag falusias
térségen halad keresztül. A térségben található több természetvédelmi terület és
műemléki épület is.
A vízgazdálkodás javítása az öntözésen keresztül segíti a térség mezőgazdaságát,
ezáltal a terméshozamok kiszámíthatóbbá válnak.
Duna menti rekreációs térség kialakítása
A rekreációs térség fejlesztése kettős képet mutat. A településektől távolabb eső
területeken a természeti értékek feltárása, a vízi sportok és a hozzájuk kapcsolódó
szolgáltatások dominanciája válik jelentőssé. Ez a Gemenci-erdő révén érinti a
megye országos jelentőségű védett területeit is.
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A Duna menti települések közül a római Limes révén több is várományosa
világörökségi címnek, ezek közül Lussonium (Paks-Dunakömlőd) lesz (Komárom
mellett) az egyik magyarországi látogatóközpont. A helyi értékek, hagyományok,
kultúrák bemutatását szolgálják a Duna menti tájházak (Decs, Dunaföldvár, Báta).
Ezen kívül a térség turisztikai kínálatát színesítik a pincefalvak, történelmi
települések, gyógyfürdők, a dunaföldvári vár és az Atomenergetikai Múzeum.
A térség jelenleg magas színvonalon csupán közúton közelíthető meg, további
lehetőségeket rejt a vízi személyszállítás újjáélesztése turisztikai jelleggel. A
fejlesztések megvalósulásával, illetve összehangolt marketingtevékenységgel
jelentős gazdaságélénkülés következhet be a megye keleti határán.
Az oktatás modernizálása (digitalizálás, e-oktatás)
Jelenleg problémát okoz számos kistelepülés megközelíthetősége, az ott élők
lehetőségei így igen csekélyek, ez pedig az elvándorlás egyik oka. Nehezen elérhető
települések zömmel a Tolnai-dombságban találhatóak, így az e-oktatás is elsősorban
nekik kedvezne. A szakképzés elősegítésével rendelkezésre állna a szakképzett
munkaerő a helyi feldolgozóipari kapacitások létrejöttéhez, így a foglalkoztatási
problémák és az ezzel összefüggő elvándorlás is mérséklődnének.
Helyi közösségi identitásfejlesztést és kulturális életet elősegítő közösségfejlesztő
szakemberképzés indítása
A helyi közösségi élet a települések népességmegtartó képességének is tényezője,
így fejlesztése indokolt. A fiatalok elvándorlása és az ebből következő elöregedés az
egész megye területén probléma, azonban leginkább a Tolnai-dombság területén
fekvő falvakat érinti, ezért a szakemberek jelenléte az ő életükben hozhatna jelentős
változást.
Bérház (lakás) és háztáji program bevezetése az apró- és kisfalvakban
A pályakezdő fiatalok legfőbb gondja a munkanélküliség, mely inkább a
kistelepülésekre jellemző. A bérház (-lakás) és háztáji programon keresztül
munkalehetőséget biztosítanának a települések, visszacsatolásként pedig
rendelkezésre állnának a helyi konyhák ellátásához szükséges, háztáji keretek között
megtermelt alapanyagok.
Apró- és kisfalvas térségek elérhetőségének javítása
Az apró- és kisfalvak fő előfordulási
Szekszárdi-, Geresdi-dombság, Völgység). A
zsáktelepülés vagy igen rossz minőségű úton
mely komoly gátja a turizmusnak, valamint
fejlődésének.

területei a dombvidékek (Tolnai-,
Tolnai-Hegyhát területén számos
megközelíthető település található,
a helyi-, illetve a feldolgozóipar

A vidéki letelepedést segítő támogatások bevezetése, helyi adókedvezmények
biztosítása
Tolna megyében a Tamási járás területe szabad vállalkozási övezetté vált,
mely területen gazdaságélénkítő támogatások várhatóak. Azonban a megye több
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kistérsége (Bonyhádi kistérség, Dombóvári kistérség) is küzd hasonló gondokkal
(munkanélküliség, szakképzett munkaerő elvándorlása, elöregedés), ahol a
gazdaságélénkítést célzó támogatások szintén szükségesek a fejlettségbeli
lemaradásuk csökkentése érdekében.
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III.

A célrendszer koherenciavizsgálata

III.1. Belső koherenciavizsgálat
III.1.1. A helyzetértékelés, a jövőkép, a fejlesztési elvek és az átfogó célok
kapcsolatának bemutatása
Tolna megye SWOT analízise a helyzetfeltáró-értékelő vizsgálat alapján az alábbiak
szerint alakul:
Témakör
Területi
fejlettség

ERŐSSÉGEK
Jól kiépített vezetékes infrastruktúrahálózat /ivóvíz, elektromos
hálózat, telefon, földgáz/.
Gazdaság,
Történelmi hagyományokkal rendelkező szőlő- és bortermelés, jó a
K+F, Innováció mezőgazdaság eszközellátottsága.
Oktatás
Jól működő közoktatási (középfokú iskolaszintig) ellátórendszer, a
mezőgazdasági végzettséggel, gyakorlattal rendelkezők aránya
magas a megyében.
Turizmus
Egyre meghatározóbb gyógy- és termálturizmus és erre épülő
turisztikai szolgáltatások.
Kultúra és
Országosan egyedülálló a megyeszékhelyen működő Német
közművelődés Színház.
Egészségügy Jól működő, jól szervezett szociális és egészségügyi ellátórendszer.
és szociális
ellátás
Környezet
Közlekedés

A megye környezeti állapota összességében jó.
Jól szervezett tömegközlekedés (busz).

Témakör
Területi
fejlettség

GYENGESÉGEK
A megye nemzetközi szerepvállalása csekély (projektekhez,
programokhoz való kapcsolódás), magas az alacsony lélekszámú
települések aránya, kedvezőtlen a lakosság korösszetétele; a megye
leghátrányosabb kistérségének, a Tamási kistérségnek a
felzárkóztatása nem sikerült az elmúlt tíz évben.
Gazdaság,
Az országos átlagnál is magasabb munkanélküliségi ráta; a megyén
K+F, Innováció kívüli hazai és a külföldi tőke jelenléte a megyében országos szinten
kimagaslóan alacsony; a közszféra és a gazdálkodó szervezetek
tőkével való ellátottsága alacsony; a fejlesztéseknek, a fejlődésnek
gátat szab a működő tőke és befektetők hiánya; a kutatásfejlesztésre irányuló ráfordítás országos szinten a legalacsonyabb a
megyében; a vállalkozások közötti együttműködés hiánya /klaszter,
TÉSZ, BÉSZ, Termelői Csoport, stb./; a vállalkozások jellemzően
alacsony hozzáadott értékel működő vállalkozások; alacsony az
öntözött szántóterületek aránya; az adottságokhoz képest nagyon
alacsony a feldolgozóipari (élelmiszeripari) kapacitás.
Oktatás
A munkanélküliek között magas az alacsony képzettséggel
rendelkezők aránya; felsőfokú szakképző központok (egyetemek,
főiskolák), tudásközpontok hiánya.
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Turizmus

Kultúra és
közművelődés
Egészségügy
és szociális
ellátás
Környezet

Közlekedés

Kevés turisztikai potenciál van jelen a megyében, hiányoznak a
turisztikai programcsomagok a megyei kínálatból. Nem működő TDM
szervezetek.
Kevés az országos és nemzetközi jelentőségű fesztivál a megyében.
Az idősellátás igényeit már nem tudják kielégíteni a meglévő
bentlakásos idősellátó otthonok. Egyre több településen okoz gondot
a háziorvosi és gyermekorvosi alapellátás biztosítása.
Sok a mélyfekvésű belvizes terület, illetve az árvízvédelmi
szempontból veszélyeztetett terület, az ár- és belvízvédelmi
rendszerek állapota nem megfelelő.
Rossz a megye megközelíthetősége, átjárhatósága, a megye belső
közlekedési kapcsolatrendszere, az utak, járdák állapota

Témakör
Területi
fejlettség

LEHETŐSÉGEK
A megye felzárkóztatásának elősegítése a szomszédos megyékkel
való gazdasági, turisztikai együttműködésekkel.
Gazdaság,
Jelentős felszín alatti hévízkészletek feltárása és széles körű
K+F, Innováció komplex hasznosítása; helyi foglalkoztatással, helyi erőforrásokra
épített, magas hozzáadott értékű termék előállítása a meglévő
mezőgazdasági alapanyag-termelésre alapozva; az azonos területen
működő vállalkozások együttműködéseinek létrehozása, a meglévő
vállalkozói kapacitások megerősítése; a Paksi Atomerőműnél
tervezett új blokk(ok) építésébe a térségben működő gazdasági
szereplők széles körének bevonása, az itt dolgozó vendégmunkások
számára
a
szükséges
szolgáltatások
biztosítása
helyi
vállalkozásokon keresztül; a hagyományosan jelenlévő és a húzó
iparágakra K+F+I központok létrehozása; az öntözött szántóterületek
arányának jelentős növelésével a mezőgazdasági alapanyagtermelés elvárható hozamai viszonylag stabilizálhatók, illetve egyes
területeken jelentős hozamnövekedést lehet elérni, ami növeli az
ágazat jövedelmezőségét is
Oktatás
Turizmus

Kultúra és
közművelődés
Egészségügy
és szociális
ellátás
Környezet

A helyi gazdasági igényeknek, a piaci elvárásoknak megfelelő
szakképzési rendszer kialakításának ösztönzése, elősegítése.
A megye turisztikai adottságainak (Duna-Dráva Nemzeti Park,
tájvédelmi körzetek, műemlékek) kihasználása, a különálló termékek,
szolgáltatások turisztikai csomagokká alakítása; a tervezett Dunastratégia fejlesztéseinek megvalósítása során a Duna menti
települések gazdasági, turisztikai fellendítése; a Szekszárdi borvidék
és a Tolnai borvidék, valamint az egyedülálló pincefalvak turisztikai
lehetőségeinek széleskörű kiaknázása.
A helyi értékek, a helyi kultúra ápolása a civil szféra megerősítésével
és nagyobb társadalmi szerepvállalásával.
Új bentlakásos idősellátó otthonok építése, a háziorvosi és
gyermekorvosi praxisok vonzóvá tétele, még jobb feltételek
biztosítása, az ellátási területek átszervezése.
A környezetvédelemi beruházások támogatása, a környezeti
szennyezések
felszámolása,
mérséklése;
a
lakosság
környezettudatosságra nevelése.
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Közlekedés

M9 gyorsforgalmi út megépítése, a megyén belüli hiányzó
közlekedési kapcsolatok kiépítése, a kiépített közlekedési
infrastruktúra állapotának folyamatos javítása.

Témakör
Területi
fejlettség

VESZÉLYEK
A megye nyugati és keleti része közötti fejlettségbeli különbségek
nem csökkennek, hanem növekednek; falvak elnéptelenednek,
egyesek kihalnak, mert a lakosság elöregszik és nem sikerül
megfékezni a kistelepülésekre egyre inkább jellemző elvándorlást.
Gazdaság,
A hazai és külföldi tőke a jövőben is elkerüli a megyét és a fejlettebb
K+F, Innováció infrastruktúrával rendelkező megyéket részesíti előnyben; a
jellemzően alapanyag-termelő gazdaságot nem sikerül a gazdasági
szereplőkön keresztül magas hozzáadott értéken előállító
gazdasággá alakítani.
Oktatás
A képzési rendszer rugalmatlanul követi a gazdasági folyamatokat,
nem alakul ki a piacképes oktatási (szakképzési) rendszer.
Turizmus
Nem létesülnek a megyében új turisztikai attrakciók, nem sikerül a
TDM-szervezetek tartalommal való megtöltése és szakmai
együttműködésének kialakítása.
Kultúra és
A civil társadalom mozgósítása, a helyi értékek és kultúra értékeinek
közművelődés megőrzése és ápolása, új programok indítása és a meglévők
továbbfejlesztése a pénzügyi források hiánya miatt elmarad.
Egészségügy A jelentős számú idősellátásra szoruló embert nem tudják fogadni a
és szociális
bentlakásos idősellátó otthonok a kapacitások hiánya miatt. Az
ellátás
egészségügyi alapellátás (háziorvosi, gyermekorvosi) sérül, a végzett
orvosok magas számban történő elvándorlása, illetve a háziorvosok
magas (60 év feletti) átlagéletkorából adódó hirtelen orvoshiány miatt.
Környezet
A klímaváltozás miatt bekövetkező szélsőséges időjárási
körülményekhez nem sikerül kellő mértékben és kellő időben
alkalmazkodnia a gazdasági szereplőknek.
Közlekedés
A megyét átszelő keresztirányú M9 gyorsforgalmi út nem épül meg
időben; az utak állapota folyamatosan romlik; a hiányzó közlekedési
kapcsolatok megyén belül nem épülnek meg.
A térség lehetséges fejlesztési irányainak bemutatása, és ezek alapján a
lehetséges cselekvési területek azonosítása
Tolna megye főbb fejlesztési irányait a 2014-20 közötti időszakban a megye jelenlegi
állapotát megvizsgálva, illetve az EU által megfogalmazott irányelvek (EU 2020 című
stratégia 11 tematikus célterülete) mentén a következőképpen határozhatjuk meg:
Intelligens növekedés – tudásra és az innovációra épülő gazdaság kialakítása:




innovatív környezeti ipar és energetika lehetőségeinek megteremtése a már
működő tudásbázisokkal;
a Paksi Atomerőműben új blokk(ok) építéséhez kacsolódva szak- és
felsőoktatási képzések beindítása;
új (K+F+I) központok kialakítása a vállalkozói együttműködések
létrehozásával iparáganként, termékpályánként
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A fenntartható növekedés, az erőforrás-hatékonyabb, még inkább környezetbarát és
versenyképesebb gazdaság megvalósítása:









piacképes,
hagyományosan
jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése
(élelmiszeripar, textil- és bőripar, fémfeldolgozás);
mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termékek
előállítása, feldolgozása és piaci értékesítése;
a biotermelés fokozottabb ösztönzése, az agrármarketing-tevékenység
termelői együttműködési szintekre emelése;
környezetkímélő mezőgazdasági termelés ösztönzése
a közúti közlekedés infrastruktúrafejlesztése kiemelten a megye
keresztirányú kapcsolatait megteremtő M9 gyorsforgalmi út megvalósítása,
illetve a megyén belüli települési kapcsolati hiányok felszámolása
alsóbbrendű utak építésével;
a megyén belüli vasúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése különös
tekintettel a Dombóvár – Tamási tengelyre;
a termálvízkincs egészségturisztikai, energetikai és mezőgazdasági
hasznosításával az energiaigényes ágazatok, tevékenységek újra jelentős
szerephez juthatnak a megyében;

Az inkluzív növekedés – a magas foglalkoztatás, valamint a gazdasági, szociális- és
területikohézió-jellemezte gazdaság kialakítása:





a turizmus megyében jelenlévő ágazatinak fejlesztése, tematikus
összekapcsolása (termál- és gyógyturizmus: Dombóvár, Hőgyész, Tamási,
Tengelic, Bonyhád; vadászturizmus: Gemenc, Gyulaj; tájjellegű és kulturális
turizmus: Sárköz, szekszárdi fesztiválok; vízi turizmus: Fadd-Dombori, a Siócsatorna turisztikai célú fejlesztése; horgászturizmus: Duna és a
horgásztavak; borturizmus: Szekszárdi borvidék, Tolnai borvidék, kiemelten a
pincefalvak);
a Duna-stratégia által elgondolt fejlesztések megvalósítása, a Duna menti
települések gazdasági fellendítése;
Szekszárd mint megyei fejlesztési pólus központi és idegenforgalmi
funkcióinak megerősítése.

A megyei fejlesztések során olyan horizontális célrendszert határoztunk meg, amely
Tolna megye hosszú távú fejlődését, fejlesztését tudja biztosítani. Nagy figyelmet
fordítunk arra, hogy a fejlesztések megőrizzék a helyi természeti és épített
környezetet, a korábban létrehozott értékeket. A rögzített elvek mindegyike azt
szolgálja külön-külön és együttesen is, hogy a támogatási forrásból megvalósított
beruházások értéket teremtsenek, hosszú távon fenntarthatóak legyenek és
szolgálják a helyi gazdaság, társadalom és a környezet érdekeit.
Horizontális célok, elvek:
-

együttműködésre épülő fejlesztések

-

környezettudatos és fenntartható fejlesztések
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-

munkahelymegtartást és/vagy munkahelyteremtést támogató fejlesztések

-

családbarát fejlesztések

-

elsősorban helyi erőforrásra épülő fejlesztések

-

vállalkozásbarát fejlesztések

-

innovatív fejlesztések

Gazdaságfejlesztést érintő kapcsolatok, kapcsolódási pontok bemutatása
Az elmúlt évtizedben a gazdasági versenyképesség elengedhetetlen elemévé
vált az innováció, innovatív termelés. Ezért szükséges a helyi vállalkozók
tevékenységét segítő, azok versenyképességét növelő K+F központok létrehozása.
Ezeket a helyi hagyományokra, meghatározó gazdasági ágazatokra érdemes
építeni. A kutatás-fejlesztési központok a 7 megfogalmazott horizontális cél közül
mindegyiknek megfelelnek: együttműködésre épülnek, a kutatások révén támogatják
a környezettudatos és fenntartható fejlesztéseket, munkahelyeket teremtenek
magasan kvalifikált szakemberek számára, akik eddig viszonylag kevés számú
munkalehetőséget találhattak Tolna megyében.
A tudásbázisok létrehozása
családbarát, mert a magas végzettségű emberek helyben történő foglalkoztatása
megoldhatóvá válik, nem kényszerülnek ezzel elvándorlásra. A központok
kialakítása, tevékenysége helyi erőforrásokra épül, ugyanakkor vállalkozásbarátok is,
hiszen a helyi erőforrásokat kihasználó vállalkozásokkal partnerségben végzik
kutatótevékenységüket. Az innováció és innováció-transzfer segíti, és
versenyképesebbé teszi a helyi vállalkozásokat a magyar, valamint a külföldi piacon.
Tolna megye földrajzi elhelyezkedése közlekedési szempontból kedvező,
hiszen nemzetközi vízi, vasúti és közúti korridorok haladnak át a megye területén,
melyekhez a jobb kapcsolódás egyrészt a helyi vállalkozások érdeke, másrészt a
csomóponti szerepkör erősödése is várható az infrastruktúra-fejlesztéseknek
köszönhetően. Kedvezőtlen tulajdonsága a nemzetközi hálózat elemeinek, hogy
kivétel nélkül É-D irányúak, az összeköttetés közöttük jelenleg nem megoldott. A
problémát az M9-es gyorsforgalmi út várható megépítése fogja orvosolni, melynek
kiépülésével Szekszárd a Dél-Dunántúl keleti kapujává, Dombóvár pedig a régió
intermodális csomópontjává válik. Ezekhez a célokhoz magas szintű kiszolgáló
egységekre lesz szükség.
A csomóponti központok szintje alatt meg kell oldani a térségi logisztikai központok
hálózatának kiépítését, azokat a termelés mértékéhez, a fenntartható és takarékos
területhasználati elvekhez igazítani. Mivel Tolna megyében a legnagyobb szállítási
igénye az agráriumnak van, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek a
megye fő kiviteli cikkei, ezért a legfontosabb a mezőgazdasági logisztikai központok
fejlesztése.
Az ipari ágazatok közül indokolt elsődlegesen azokat fejleszteni, amelyek már
régóta jelen vannak/voltak a megyében, nagy múlttal rendelkeznek. A helyi
szakértelem innováció-orientált kihasználása az ágazatok versenyképességét,
jövedelemtermelő és munkahelyteremtő képességét, ezek által az életminőséget is
növelik. A feldolgozóipari kapacitások fejlesztése főként a mezőgazdaságélelmiszeripar vonatkozásában szükséges, hiszen ma Tolna megyében szinte csak
alapanyag-előállítás folyik, annak ellenére, hogy korábban jelentős üzemek
települtek a helyi adottságokra, kiváló termőhelyekre. A gépgyártás is kapcsolódik a
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megyében a mezőgazdasághoz és az élelmiszeriparhoz, számos oktatási intézmény
profiljában is megtalálhatók az ezekhez kapcsolódó képzések.
A gazdasági szereplők összefogása szükséges annak érdekében, hogy
versenyképességük növekedjen, ezáltal munkahelyeket tudjanak biztosítani, újakat
létrehozni. Az összefogás az innovációk befogadására is alkalmasabbá teszi a
szereplőket.
Tolna megye természeti erőforrásainak és épített környezetének
idegenforgalmi célú hasznosítása egyszerre jelent gazdasági fejlődést és számos
településen új ágazatok kialakulását is, új munkalehetőségekkel. A természeti
adottságok előrelátó használatával a helyben élők rekreációs lehetőségei is
bővülnek, ezáltal életminőségük is javul. Összehangolt termékkínálattal a bevételek
növelhetőek, ehhez összefogás szükséges. A természeti értékek bemutatásával
segíteni lehet a környezeti nevelést és a környezettudatos gondolkodás terjedését. A
fejlesztések során a helyi vállalkozók bevételi forrásai emelkednek, ezáltal a
települések eltartóképessége is javul. A családbarát kirándulóhelyek kialakításával
Tolna megye olyan területté válik, ami nemcsak munkahellyel és iskolákkal szolgál,
hanem széleskörű igényeket kielégítő rekreációs terekkel is.
A humánerőforrás-fejlesztést érintő kapcsolatok, kapcsolódási pontok bemutatása
A szakképzési és a felsőoktatási képzési rendszer piaci igényekhez való
igazítása a horizontális célok közül közvetlenül az együttműködésre épülő, valamint
a vállalkozásbarát elveknek felel meg. A vállalkozások maguk is részt vesznek a
képzésben a gyakorlati helyek biztosításával, így a későbbiekben megfelelő
képzettségű szakemberek állnak majd rendelkezésükre. Így a szakképzést nyújtó
iskola vonzó alternatíva lesz, hiszen az ott szerzett ismeretek birtokában könnyebben
lehet majd elhelyezkedni, akár a gyakorlati helyként szolgáló cégnél.
Mindez közvetve munkahelyteremtést, illetve megtartást eredményez,
valamint a jobb képzettséggel rendelkező munkaerő könnyebben tudja befogadni a
modern innovatív technológiákat, valamint képes a helyi alapanyagokra épülő
feldolgozóipar számára magasabb hozzáadott értékű termékek előállítására, ezen
keresztül magasabb jövedelem elérésére. Mindezzel növelhető Tolna megye
népességmegtartó ereje. A helyi identitás is erős kötelék, mérsékli az elvándorlást,
ezért közösségfejlesztő szakemberek munkájára is nagy szükség van.
A megye korszerkezetének fiatalítása kapcsán az egyik legkomolyabb
probléma a munkahelyek hiánya és az ebből is fakadó elvándorlás. Helyi
vállalkozások nélkül ezen változtatni csak nehezen lehet, ezért a vállalkozásbarát
környezet kialakítása elengedhetetlen. Az életminőség emeléséhez fenntartható,
tiszta, élhető környezet szükséges, magas színvonalú szolgáltatásokkal. A közösség
alapja a család, mely támogatásának egyik eszköze a fiatalok helyben tartása.
A vidékfejlesztést érintő kapcsolatok, kapcsolódási pontok bemutatása
A horizontális célok közül mindegyik érvényesül. A helyi alapanyagokból a
jelenleginél
magasabb
hozzáadott
értékű
termékek
előállításához
a
termelés/feldolgozás során több innovációt tartalmazó technológiát szükséges
alkalmazni, amihez a megyei szakképzés és felnőttképzés biztosítja a szakképzett
munkaerőt. A termelés fenntarthatósága és a terméshozam ingadozások mérséklése
érdekében fontos az öntözhető mezőgazdasági területek arányának növelése, ahol
ez megoldható. Ez a terméshozamok kiszámíthatósága és a talajok kiszáradás,
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szikesedés elleni védelme érdekében szükséges. A kiszámítható terméshozamok
alapján jól teljesítő feldolgozóipart lehet létrehozni. Az agrármarketing segíti az
előállított termékek jobb piaci értékesítését.
Az összefogások szükségesek termékpályánként, a jobb piaci szereplés érdekében.
A vállalkozásbarát környezetben új munkahelyek jönnek létre, ami növeli a
bérszínvonalat, ettől emelkedik a vidéki térségek vásárlóereje, aminek következtében
a piaci szolgáltatások is elterjednek, a városihoz közelítve ezzel a falvak
életminőségét.
A vidéki életminőség javítása során hangsúlyt kell fektetni a helyben elérhető
energiaforrások helyi hasznosítására, mellyel mind az energiafüggetlenség, mind a
károsanyag-kibocsátás csökkenthető (országos szinten). Ezzel olcsóbbá tehető a
vidéki lakhatás. Emellett fontos az ökologikus gondolkodás, a hulladékok
mennyiségének csökkentése és azok újrahaskoherenciavizsgálatznosítása. A vidéki
térségeket elérhetővé kell tenni, ez vonatkozik mind a falu-falu, mind a falu-város
viszonylatra. Támogatni kell a vidéki önszerveződő szabadidősport feltételeinek
megteremtését.
A mobil és helyi szolgáltatások segítésével munkahelyek jönnek létre a vidéki
lakosság számára is. Emellett a munkahelyteremtésben fontos szerep jut a
támogatási rendszernek, mely szükséges, ám nem elégséges feltétele a vidéki
foglalkoztatottság hosszú távú előremozdításának.
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Jövőkép 2030

Átfogó célok

„Otthon lenni Tolna megyében”
A Tolna megyei emberek boldogok, elégedettek legyenek, aktívan és
egészségesen éljenek városban és a vidéki kistelepüléseken egyaránt.

A megye gazdasági
potenciáljának növelése, a
vállalkozói aktivitás erősítése

Új K+F+I és logisztikai
központok kialakítása
vállalkozói
együttműködések
létrehozásával
iparáganként,
termékpályánként

Stratégiai célok

Piacképes,
hagyományosan jelenlévő
ipari ágazatok fejlesztése,
valamint a kiemelten
magas kézimunka igényű,
elsősorban könnyűipari
tevékenységek
(gépgyártás,
fémfeldolgozás,
élelmiszeripar, textil- és
bőripar,)

Társadalmi
megújulás

Oktatásfejlesztés,
hátrányos helyzetű
csoportok munkaerőpiaci esélyeinek
javítása

A kedvezőtlen
demográfiai
folyamatok(negatív)
hatásainak
mérséklése

A vidékies térségek
gazdasági
szerepvállalásának
megerősítése és
vonzó vidéki élettér
megteremtése
Mezőgazdasági
alapanyagokra épülő
nagy hozzáadott
értékű termék
előállítás,
feldolgozás, piaci
értékesítés és
agrármarketing
tevékenység
termelői
együttműködéssel

Vidéki életminőség
javítása és a rurális
térség
népességmegtartó
képességének
elősegítése

Horizontális célok,
elvek
► együttműködésre
épülő fejlesztések
► környezettudatos és
fenntartható fejlesztések
►munkahelymegtartást
és/vagy
munkahelyteremtést is
támogató fejlesztések
► családbarát
fejlesztések
► elsősorban helyi
erőforrásra épülő
fejlesztések
► vállalkozásbarát
fejlesztések,
►innovatív fejlesztések

A megye természeti
erőforrásainak, táji és
természeti értékeinek és
épített környezetének
szélesebb körű
megismertetése,
potenciáljának javítása,
fenntartható hasznosítása
és tematikus
összekapcsolása

III.2. Külső koherenciavizsgálat
III.2.1. A célrendszer kapcsolta az OFTK-val
Ebben a fejezetben kívánjuk bemutatni, hogy az EU Kohéziós Politikájának 11
tematikus célterülete és a Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció célrendszere hogy jelenik meg a Tolna Megyei
Területfejlesztési Koncepció célkitűzéseiben.
Tolna Megyei Területfejlesztési
Koncepció

EU 2020 Kohéziós Politika
11 tematikus célterülete

1.1 A megye gazdasági potenciáljának
növelése, a vállalkozói aktivitás
erősítése

Intelligens növekedés
1. Kutatás-, technológiafejlesztés és
innováció megerősítése (K+F)
2. Az infokommunikációs
technológiák minőségének,
használatának és hozzáférésének
előmozdítása (IT)
3. A kis- és középvállalkozások, a
mezőgazdaság, a halászat és
vízgazdálkodás
versenyképességének javítása
(KKV-k, Mezőgazdaság)
Fenntartható növekedés
4. Az alacsony széndioxid
kibocsátású formák felé történő
elmozdulás előmozdítása
valamennyi szektorban (CO2)
5. A klímaváltozáshoz történő
alkalmazkodás, kockázatkezelés
(Klímaváltozás)
6. A környezet védelme, valamint a
hatékony erőforrás-felhasználás
elősegítése (Környezetvédelem)
7. A fenntartható közlekedés
támogatása, szűk keresztmetszetek
felszámolása kulcsfontosságú
infrastrukturális hálózatokban
(Infrastruktúra)
Az inkluzív növekedés
8. A foglalkoztatás előmozdítása és
a munkaerő áramlás támogatása
(Foglalkoztatás)
9. A társadalmi elfogadás és a
szegénység elleni küzdelem
előmozdítása (Szegénység)
10. Befektetés az oktatásba,
szaktudásba és az élethosszig tartó
tanulásba (Oktatás)
11. Intézményi erőforrások
fejlesztése és egy hatékony
államigazgatás elősegítése
(Közszféra)

1.1.1. Új K+F+I és logisztikai központok
kialakítása vállalkozói együttműködések
létrehozásával iparáganként,
termékpályánként
1.1.2. Piacképes, hagyományosan
jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése,
valamint a kiemelten magas kézimunka
igényű, elsősorban könnyűipari
tevékenységek (gépgyártás,
fémfeldolgozás élelmiszeripar, textil- és
bőripar,)
1.1.3. A megye természeti
erőforrásainak, táji és természeti
értékeinek és épített környezetének
szélesebb körű megismertetése,
potenciáljának javítása és tematikus
összekapcsolása
1.2. Társadalmi megújulás
1.2.1. Oktatásfejlesztés, hátrányos
helyzetű csoportok munkaerő-piaci
esélyeinek javítása
1.2.2. A kedvezőtlen demográfiai
folyamatok (negatív) hatásainak
mérséklése
1.3. A vidékies térségek gazdasági
szerepvállalásának megerősítése és
vonzó vidéki élettér megteremtése
1.3.1. Mezőgazdasági alapanyagokra
épülő nagy hozzáadott értékű termék
előállítás, feldolgozás, piaci értékesítés
és agrármarketing tevékenység termelői
együttműködéssel
1.3.2 Vidéki életminőség javítása és a
rurális térség népességmegtartó
képességének elősegítése

1. számú ábra

Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójának célrendszere, annak 7 stratégiai célja
az EU 2020 Kohéziós Politikájában megfogalmazott 11 tematikus célterület közül
tízhez közvetve, vagy közvetlenül kapcsolódik. A Nemzeti Fejlesztés 2020
dokumentum 7 stratégiai célja közül hathoz kapcsolódik a megyei koncepció
valamelyik stratégiai célja.
Tolna Megyei Területfejlesztési
Koncepció

Nemzeti Fejlesztés 2020

1.1. A megye gazdasági potenciáljának
növelése, a vállalkozói aktivitás
erősítése
Gazdasági növekedés,
versenyképes, exportorientált,
innovatív gazdaság

1.1.1. Új K+F+I és logisztikai központok
kialakítása vállalkozói együttműködések
létrehozásával iparáganként,
termékpályánként
1.1.2. Piacképes, hagyományosan
jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése,
valamint a kiemelten magas kézimunka
igényű, elsősorban könnyűipari
tevékenységek (gépgyártás,
fémfeldolgozás, élelmiszeripar, textil- és
bőripar,)

Gyógyuló és gyógyító Magyarország,
egészséges társadalom (egészségés sportgazdaság)

Kreatív tudástársadalom, korszerű
gyakorlati tudás, K+F+I

1.1.3. A megye természeti erőforrásainak,
táji és természeti értékeinek és épített
környezetének szélesebb körű
megismertetése, potenciáljának javítása
és tematikus összekapcsolása

Élhető és életképes vidék,
egészséges élelmiszer-termelés és
ellátás

1.2 Társadalmi megújulás
1.2.1. Oktatásfejlesztés, hátrányos
helyzetű csoportok munkaerő-piaci
esélyeinek javítása

Stratégiai erőforrások nemzeti
megőrzése, fenntartható használata
és környezetünk védelme

1.2.2. A kedvezőtlen demográfiai
folyamatok (negatív) hatásainak
mérséklése
1.3. A vidékies térségek gazdasági
szerepvállalásának megerősítése és
vonzó vidéki élettér megteremtése

Közösségi megújulás, értéktudatos
és szolidáris öngondoskodó
társadalom, romaintegráció

1.3.1. Mezőgazdasági alapanyagokra
épülő nagy hozzáadott értékű termék
előállítás, feldolgozás, piaci értékesítés
és agrármarketing tevékenység termelői
együttműködéssel

Jó állam: nemzeti közművek és
közszolgáltatások, szolgáltató állam
és biztonság

1.3.2. Vidéki életminőség javítása és a
rurális térség népességmegtartó
képességének elősegítése

2. számú ábra
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Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban: OFTK)
hosszú távon - 2030-ig - teljes tervezéssel az ország minden ágazata, térsége,
szférája (ld. köz-, piaci- és civil-) számára jövőképet és célokat kíván adni a
fejlesztéspolitika és a területfejlesztés terén. A koncepció középtávú üzenete a
2014–20-as Európai Uniós programozási időszak fejlesztési prioritásait és operatív
programjait kívánja megalapozni.
Az OFTK a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési
és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló 1254/2012. (VII. 19.)
Korm. határozat alapján készül. A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012
novemberére elkészítette az OFTK társadalmi egyeztetési változatát. 2013
februárjában még zajlott a dokumentum véleményezési folyamata.
Tolna megye jövőképében az ember mint a társadalom legelemibb építőköve került a
középpontba. Ez szervesen kapcsolódik az OFTK jövőképének társadalmi
vetületéhez.
Az átfogó célok tekintetében Tolna megye koncepciójában megfogalmazott három
átfogó cél egyértelműen megfeleltethető az OFTK négy átfogó céljának.
Az egyes átfogó célok kapcsolatát az alábbi ábra mutatja be:

Országos Fejlesztési és
Értékteremtő,
Területfejlesztési
foglalkoztatást
Koncepció
biztosító gazdaság és
Tolna Megyei
növekedés
Fejlesztési
Koncepció
A megye gazdasági
potenciáljának növelése, a
vállalkozói aktivitás erősítése

√

Természeti
erőforrásaink
fenntartható
használata, értékeink
megőrzése és
környezetünk
védelme

Térségi
potenciálokra
alapozott,
fenntartható
térszerkezet

√
√

Társadalmi megújulás
A vidékies térségek gazdasági
szerepvállalásának
megerősítése és vonzó vidéki
élettér megteremtése

Népesedési
fordulat,
egészséges és
megújuló
társadalom

√

√
√

3. számú ábra
Mind az OFTK-ban, mind Tolna Megye Fejlesztési Koncepciójában hét specifikus cél
került megfogalmazásra. Az OFTK egyik célja a „jó állam” megteremtése, melyhez
értelemszerűen nem kapcsolódik cél a megyei koncepcióban. A hetedeik OTFK
specifikus célhoz, mely a környezetvédelemre és az erőforrások fenntartható
hasznosítására fókuszál, a megye specifikus céljai kapcsolódnak, és önálló
alfejezetben jelennek meg. A fenntarthatóság kérdésköre a Tolna Megyei Fejlesztési
Koncepcióban horizontális szempontként jelenik meg.
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Az egyes specifikus célok kapcsolatát az alábbi ábra mutatja be:
Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési
Koncepció
Tolna Megyei
Fejlesztési
Koncepció

Közösségi
Élhető és
Gazdasági
megújulás,
Gyógyuló és
életképes Kreatív tudásnövekedés,
értéktudatos
gyógyító
vidék,
társadalom,
versenyképes,
és szolidáris,
Magyarország, egészséges
korszerű
export-orientált
öngondoskodó
egészséges
élelmiszergyakorlati
innovatív
társadalom,
társadalom
termelés és tudás, K+F+I
gazdaság
romaellátás
integráció

Új K+F+I és logisztikai központok
kialakítása a vállalkozói
együttműködések létrehozásával
iparáganként, termékpályánként

√

Piacképes, hagyományosan
jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése,
valamint a kiemelten magas
kézimunka igényű, elsősorban
könnyűipari tevékenységek
(gépgyártás, fémfeldolgozás,
élelmiszeripar, textil- és bőripar, )

√

A megye természeti erőforrásainak,
táji és természeti értékeinek és
épített környezetének szélesebb
körű megismertetése,
potenciáljának javítása és tematikus
összekapcsolása

Vidéki életminőség javítása és a
rurális térség népességmegtartó
képességének elősegítése

Stratégiai
erőforrások
nemzeti
megőrzése,
fenntartható
használata és
környezetümk
védelme

√
√

√

Oktatásfejlesztés, hátrányos
helyzetű csoportok munkaerő-piaci
esélyeinek javítása
A kedvezőtlen demográfiai
folyamatok (negatív) hatásainak
mérséklése
Mezőgazdasági alapanyagokra épülő
nagy hozzáadott értékű termék
előállítás, feldolgozás, piaci
értékesítés és agrármarketing
tevékenység termelői
együttműködéssel

Jó állam:
nemzeti
közművek,
szolgáltató
állam és
biztonság

√
√

√
√

√

√

√

4. számú ábra
A koncepció elsősorban az OFTK vidéki térségek értékalapú felemelése céljához
kapcsolódik, mely a megye adottságaiból is adódik. Területi fókusz – elsősorban a
koncepció mezőgazdasági fejlesztési orientációja okán – a megye középső,
aprófalvas városhiányos térségére, illetve ezzel átfedésben Tamási térségére került
meghatározásra mint kiemelten fejlesztendő térség, illetve szabad vállalkozási zóna.
Ez különösen hangsúlyos annak ismeretében, hogy a megye leghátrányosabb
helyzetű térségéről van szó. E mellett a Duna mente, illetve a Sió mente mint
rekreációs terület fejlesztése kaphat hangsúlyt a megyében.
III.2.2. A célrendszer kapcsolata az OTrT törvénnyel
A 2003. évi XXVI. törvény (OTrT. tv.) 5 évenkénti felülvizsgálata alapján 2012.
decemberében a VÁTI elkészítette a módosító javaslatokat az alátámasztó
munkarészekkel.
Jelenleg ennek véleményezése zajlik a módosításokban figyelembe vettek olyan
országos szintű terveket (Új Széchenyi Terv) és stratégiák (pl. Nemzeti
Vidékstratégia), amelyek az elmúlt években készültek el. Ezen kívül számos
területrendezést érintő jogszabály is időközben megváltozott és kihirdetésre került.
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Tolna Megye Területrendezési Terve 2012-ben került elfogadásra, ilyen formán az
illeszkedése biztosított. Ez adta az alapot Tolna megye helyzetfeltáró
munkarészeihez és a levont következtetések alapján fogalmazódott meg a megye
2014-2020 közötti célrendszere is.
Az OTrT tv. által jelölt az M9 autópálya megépítése, a nemzetközi vasútvonal
fejlesztése, valamint az atomerőmű bővítése várható a 2014-20-as időszakban.
Mindhárom beavatkozástól a megyei célrendszer gazdaságélénkítést remél, ezért
kiemelten, több pontban foglalkozik annak várható hatásával illetve több fejlesztést,
épít rá.
M9 autópálya Szekszárd - Kaposvár szakasz: a két megyeszékhely gazdasági és
kulturális kapcsolatán túl a mezőgazdasági kutatási-fejlesztési területen (DombóvárKaposvár Egyetem), valamint az új logisztikai főközpontok lehetőségét tárja föl
(Dombóvár, Szekszárd). Ugyanakkor élénkítő hatással bír a megye turisztikai
elérhetőségére, a termál- és gyógyturizmus területén is (Dombóvár, Tamási).
Nemzetközi vasúthálózat Dombóvár – Gyékényes – (Horvátország) illetve, Budapest
- Pécs szakasz Bár a nyomvonal kijelölése folyamatban van, mindenképp érinti
Dombóvárt és Tolna megye javaslatai között szerepel Tamási érintése is.
Az M9-nél említett logisztikai, termál- valamint gyógyturisztikai célok itt is
érvényesíthetőek.
Paksi atomerőmű tervezett bővítése: Közvetlen hatása nem megyei, inkább
országos, közvetetten a K+F mellett a járulékos építőipari munkák miatt és a Tolna
megyei beszállítók számára gazdasági fellendülést hozhat a beruházás az
elkövetkezendő években.
Az országos ökológiai hálózat övezete csak kisebb területeken érinti a megyét (Duna
és Sió mente, Gemenc, Mecsek ÉK-i kapuja, Gyulaji erdők, Bikács-Németkér), de a
Tolna megyei célrendszer – az építészeti értékek mellett – ezeket a területeket
kiemelt turisztikai és rekreációs céllal jelöli.
Az OTrT-ben jelölten Tolna megye – Fejér és Békés mellett – az egyik leggazdagabb
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület tekintetében, mind a terület méretei, mind a
termőföld minőségét tekintve. Ezért a célrendszer további kutatást és fejlesztést
szorgalmaz mezőgazdasági és szőlészeti-borászati területeken a szomszéd megyék
egyetemeivel együttműködve. A megyei koncepció a helyi mezőgazdasági
alapanyagokon alapuló feldolgozóipari kapacitások kiépítését kiemelten preferálja.
Külön célrendszer foglalkozik a vidékfejlesztéssel, ezen belül az ökológiai és
biogazdálkodással.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület csak kisebb foltokban van a megyében
(Gemenc, Gyulaj, Mecsek ÉK-kapuja). A célrendszer ezeket turisztikai célként jelöli,
erdőgazdálkodással a terv nem foglalkozik
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezet Tolna megye alapterületének
közel 35-40 %-a. A célrendszer nem tervez olyan fejlesztéseket melyek a táj
funkcionális működésére vonatkozólag és/vagy a tájkép szempontjából jelentős
beavatkozással bírnának.
Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete a Duna
mentén Dunaföldvártól Bátáig szinte egybefüggően a Római Limes vonala, és a
megyében található tájházak is az Országos program részeként a jelöltek listáján
szerepelnek. A célrendszer, kiegészülve a helyi értékvédett kúriák, pincefalvak
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fejlesztésének támogatásával, a turisztika megerősödését és gazdaságélénkítő
szerepét vetíti előre.
Vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület az OTrT alapján a megyében a Duna mente, ez
a megyei koncepció célrendszerével maradéktalanul teljesíthető.
Nagyvízi meder az OTrT-ben a Duna és a Sió 20 km-es torkolati szakasza. Az
országos célok (hajózhatóság) mellett a megyei célrendszer, az egyéb folyóvizekkel
együtt, az öntözhető területeket kívánja bővíteni
Az OTrT-ben jelezett kiemelt fontosságú honvédelmi terület Tolna megyében két
kisebb van (Simontornya, Medina), mellyel a megyei célrendszer érdemben nem
foglalkozik.
III.2.3. A célrendszer kapcsolata a fontosabb ágazati koncepciókkal, tervekkel
A célrendszer kapcsolódása a Nemzeti Vidékstratégiához
Átfogó célja: „Vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó képességének
javítása”
A Nemzeti Vidékstratégia átfogó célja és a megyei célrendszer „Vidéki életminőség
javítása és a rurális térség népességmegtartó képességének elősegítése” komplex
specifikus célja messzemenően illeszkedik egymáshoz. A Vidékstratégia átfogó
célján belül a megyei célrendszerben is megjelenik a táji és épített környezet
értékeinek megőrzése a megye természeti erőforrásainak és épített környezetének
szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása és tematikus
összekapcsolása: a védett építészeti értékek gazdasági és turisztikai
hasznosításának elősegítésében, a kúriák és kiskastélyok jobb kihasználását
illetően, a védett természeti területek (Gemenci-erdő, Völgység, Pacsmagi-tavak)
fenntartható hasznosítása kapcsán, valamint a Sió és a Duna turisztikai
potenciáljának növelésében.
A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás megjelenik a megyei
célrendszerben: a gyógyvizek kínálatának kiterjesztésében, a megújuló
energiaforrásokra alapozó tamási kutatóközpont létrehozásában, a nagymányoki és
váraljai szén- és kőbányászat újraindításában, a természetes vízbázisok,
vízrendszerek mezőgazdasági hasznosításában, az öntözőrendszerek kiterjesztése
révén, a helyi megújuló energiaforrásokra (termálvíz, geotermikus energia, biogáz és
biomassza) támaszkodó energiapolitikában, valamint az ökotelepülések
kivitelezésének gondolatában, a biogazdálkodás elterjesztésében.
Az emberek és a közösség értékeire építés a megye szempontjából megjelenik a
közösségfejlesztő szakemberek képzésétől kezdve a komplex közösségfejlesztő,
identitástudat-formáló cselekmények ösztönzéséig, legyen szó a kulturális
lehetőségek
bővítéséről
vagy
sportegyesületek,
sportolási
lehetőségek
támogatásáról.
A hagyományok ápolása mint értékrend elsősorban a vidéki térség gasztronómiai
kínálatának további ösztönzésében, versenyképességében jelenik meg, a
pincefalvak és a falusi vendégasztal révén.
A mezőgazdaságot és a nem mezőgazdasági tevékenységet folytató vidéki
vállalkozások fejlesztése szintén átfogóan jelenik meg a megyei célrendszer
egészében, hiszen mindhárom átfogó cél és azok specifikus céljai is kitérnek a kisés középvállalkozások piaci esélyeinek javítására, melyek között is külön hangsúlyt
kap a falvak vállalkozásösztönző, fiatalok letelepedését elősegítő gazdaságpolitikája.
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Ehhez kapcsolódik a helyi mezőgazdasági alapanyagra épülő helyi feldolgozó- és
élelmiszeripari kapacitások tervezett kiépítése.
A vidéken élők életminőségének átfogó javítása két önálló specifikus célt is képez a
megyei célrendszerben, egyfelől a megye korszerkezetének fiatalítása érdekében a
falusi életterek javításával, valamint a népességmegtartó képesség javításával.
A Vidékstratégia öt stratégiai céljából kettő jelenik meg mélyrehatóan a megyei
célrendszerben, melyek teljes mértékben átszövik a megyei elképzeléseket. Az egyik
a sokszínű és életképes agrártermelés, melyben fő szempont az agrár- és
élelmiszergazdaság életképességének növelése, piaci pozícióinak javítása. Ez a
célrendszerünket áthatja a termeléstől, termék előállítástól kezdve a csoportos
termelői értékesítésig, marketing tevékenységig, kutatótevékenységig, szakoktatásig.
Az agrárgazdaság szinte minden ágazatára kitér a megyei elképzelés, így a
szántóföldi növénytermesztésre, a kertgazdaságra, háztáji zöldség- és
gyümölcstermesztésre, gyógynövénytermesztésre, borászatra, haltenyésztésre,
valamint a tejiparra, a helyi feldolgozó- és élelmiszeriparra és a helyi piacok
létrehozására.
A helyi, biológiai alapokra támaszkodó gazdálkodás is több ponton kerül említésre a
megyei célrendszerben nemcsak a biotermesztés révén, hanem a helyi termékek
előállításával is.
Az üzemszerkezeti formák erősítése elsősorban a termelői csoportok, TÉSZ-ek,
BÉSZ-ek megalakulásának támogatásával és a különböző regionális klaszterek
elérésével valósítható meg megyei szinten.
E sokszínű és életképes agrártermelés cél képezi a megyei célrendszer egyik
legdominánsabb értékrendjét a Nemzeti Vidékstratégiából. A megyei tervezésben
közvetetten hangsúlyt kap a kormányzati cél szerves részét képező tájfenntartó
gazdálkodás, a nemzeti földtulajdonlás védelme, valamint az életképes gazdálkodást
biztosító föld- és birtokpolitika.
A másik domináns cél, mely markánsan jelenik meg a megyei elképzelésekben is, a
vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása.
Ennek alapvetései, mint a vidékről történő elvándorlás megállítása, fiatalok számára
a helyben maradásra ösztönző feltételek kialakítása, a demográfiai egyensúly
helyreállítása, a szolgáltatások elérhetőségének biztosítása, illetve a helyi
közösségek megerősítése a megyei célrendszernek is szerves részét képezik, mind
önálló stratégiai célként kiemelve. A megyei célrendszerben érintőlegesen jelenik
meg
a
Vidékstratégia
fenntarthatóságra,
tájgazdálkodásra,
önfenntartó
gazdálkodásra, egészségbarát táplálkozáskultúrára, táj- és helyismeretre építő vidéki
oktatáspolitikája, szaktanácsadó rendszere is.
A Vidékstratégia élelmezési és élelmiszerbiztonságra törekvő specifikus célja
közvetetten jelenik meg a megyei célrendszerben, mert van utalás az
élelmiszerexportra, a bel- és külpiaci jelenlét növelésére és a magyar élelmiszer
presztízsének javítására.
Természeti kincseink védelme, tájaink természeti értékei, erőforrásainak megőrzése
azok kiemelt turisztikai hasznosításával együtt jelenik meg célrendszerünkben,
valamint említést kap az ökologikus gondolkodás településtervezési alkalmazásában,
így a Nemzeti Vidékstratégiával összhangban közvetetten hangsúlyozza a
vízbázisok védelmét, a táji sokféleséget és élővilág sokféleségét, a talaj védelmét, a
környezetbiztonságot és a táji örökség megőrzését is.
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A vidékfejlesztést szolgáló átfogó célunk és annak stratégiai céljai együttesen
szolgálják a vidéki gazdaság létalapjainak biztosítását, a vidéki foglalkoztatás
növelését. A megye aprófalvas térségeibe tervezett gazdaságfejlesztési programok,
segítik az erdőgazdaságot, a kézműves és kisipari tevékenységet, a romák számára
megélhetést biztosító gazdasági tevékenységeket és vállalkozási formákat, illetve a
kulturális örökség érték alapú fejlesztését.

A célrendszer kapcsolódása a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához
Átfogó célja: „A folytonosan változó társadalmi-humán-gazdasági-természeti külső
környezethez való alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosítása, az ahhoz
szükséges kulturális adaptáció minőségi javítása”
A megyei célrendszerben megjelennek a társadalmi-humán vonatkozások is: a
gyakorlatorientált szakképzési rendszer kialakításában, a szakképzési lehetőségek
bővítésében, az atomerőmű igényeihez igazodó műszaki képzés bővítésében, az
oktatás modernizálásában -a digitalizálás és e-oktatás segítségével, valamint a
közösségfejlesztő szakemberképzés megvalósításában.
Humán és egyben gazdasági vonatkozás a családbarát foglalkoztatáspolitika, az
atipikus foglalkoztatási lehetőségek kiterjesztésével, valamint a bérház és háztáji
program bevezetése kistelepüléseken.
Gazdasági
vonatkozású
külső
környezethez
való
alkalmazkodás
a
célrendszerünkben a logisztikai bázisok kialakítása, az ipari parkokhoz kapcsolódó
inkubáció- és szolgáltatásbővítés, a gazdasági klaszterek létrehozása, a vidéki
termelés fokozását elősegítő TÉSZ-ek, BÉSZ-ek létrehozása termékpályánként,
valamint a falusi turizmus erősítésére a falusi vendégasztal működtetésének
elősegítése.
A természeti környezethez való alkalmazkodás a célrendszerünkben több fejezetben
is megjelenik, mind gazdasági/ipari, mind mezőgazdasági vonatkozásban, mind
pedig a megye természeti értékeire építő turisztikai hasznosításban (védett
természeti területek, Sió, Duna, gyógyvizek), a klímavédelemben és
környezettudatos, helyi erőforrásra támaszkodó energiahasznosításban, valamint az
ökológiai településtervezés gondolkodásában.
Alapvető célja:
Emberi erőforrások – cél a népességben stabil, egészséges, a kor kihívásainak
megfelelő készségekkel és tudással rendelkező emberek alkotta, a kirekesztettséget
fokozatosan csökkentő társadalom
Demográfiai vonatkozásban célrendszerünkben is megjelenik a bevándorlási
politikára ösztönző törekvés a pontban a vidéki letelepedést segítő támogatások
bevezetésével, adókedvezmények nyújtásával. Önmagában a népességszám
stabilizálása, az idősek egészségmegőrzése és társadalmi együttműködésben való
szerepük biztosítása, valamint a versenyképes munkabérek biztosítása
célrendszerünk egészének törekvései, illetve a megye jövőképének meghatározása
során mindez közvetlenül is megfogalmazódik. („Boldog, elégedett, aktív és
egészséges emberek.”)
Az egészségre vonatkozó célok közvetlenül nem jelennek meg célrendszerünkben:
halandóság csökkentése, krónikus nem fertőző megbetegedések számának
csökkentése, egészségkockázatos magatartási formák arányának mérséklése,
valamint a környezeti kockázati tényezők mérséklése. A betegségek megelőzése a
45

célrendszerünkben az aktív élettel jelenik meg (a foglalkoztatottság növelésével és a
szabadidő aktív eltöltéséve).
Tudás témakörében nálunk a minőségi szakoktatás, a szakképzési rendszer
bővítése, modernizálása, valamint a földrajzi hátrányokat leküzdő, esélyegyenlőséget
teremtő távoktatás gondolata jelenik meg, mely részben egyezik a Keretstratégia
céljával, az életen át tartó tanulással és a munkavégzéshez szükséges tudás,
készségek és kompetenciák elsajátításával, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek
csökkentésével. Az innováció és a tudásalapú gazdaság a gazdaságfejlesztési
céljaink között jelenik meg, valamint a helyi adottságainkra építő megyei K+F+I
központok kialakításánál.
A hétköznapi életstratégiákkal kapcsolatos ismeretek átadása, az oktatásban töltött
idő növelése, az oktatási rendszer szelektivitásának csökkentése közvetlenül nem
jelenik meg a célrendszerünkben.
A társadalmi kohézió törekvései, mint a szegénység és az etnikai alapú társadalmi
kirekesztettség elleni küzdelem az oktatáson és a munkavállalás elősegítésén
keresztül külön fejezetben kapott helyet a célrendszerünkben.
Társadalmi erőforrások – cél a fenntarthatóságot támogató kultúra kialakítása, a
fenntartható társadalom szempontjából pozitív értékek, erkölcsi normák és attitűdök
erősítése.
A bizalom infrastruktúrájának erősítését célzó pontok, mint a korrupció és gazdasági
járadékvadászat elleni fellépés, az állami szabályozórendszer stabilitásának
megteremtése, valamint a kormányzás kiszámíthatóságának erősítése nem jelennek
meg a célrendszerünkben.
A munka társadalmi körülményeire vonatkozó célkitűzések közül a
munkakörülményekkel való elégedettség és örömérzés növelése jelenik meg a
célrendszerünkben
elsősorban
az
atipikus
foglalkoztatási
lehetőségek
kiterjesztésével, illetve a családbarát foglalkoztatáspolitika megteremtésével.
A foglalkoztatottság javítása a vidéki emberek esélyegyenlőségén keresztül jelenik
meg célrendszerünkben, a vidéki térségek helyi adókedvezmény támogatásával,
vállalkozások támogatásával, ezáltal munkahelyek teremtésével, illetve a nők
foglalkoztatási helyzetének javításával, a közmunkaprogram racionalizálásával. A
társadalmi kirekesztettség mérséklése szintén megjelenik a célrendszerünkben.
A családi értékek erősítése párkapcsolatokhoz és házassághoz kapcsolódó
értékrendje közvetlenül nem jelenik meg célrendszerünkben.
A múlt örökségének ápolása, kulturális szolgáltatások fejlesztését képező, illetve az
identitás megerősítése megjelenik az épített örökség (egykori kúriák, kiskastélyok)
védelmében, fenntartható hasznosításában, funkcióbővítésében, valamint a megye
hagyományos, régi múltú ipari ágazatainak újbóli felvirágoztatásában (tejipar, bőr- és
textilipar, borászat és pincefalvak népszerűsítése), illetve a német nemzetiségi
gyökerekre támaszkodó, német kapcsolatokat felhasználó gépgyártás erősítésében.
Továbbá a helyi identitás tudat erősítése önálló elemként is megjelenik
célrendszerünk, a helyi közösségfejlesztő szakemberek képzésén, alkalmazásán
keresztül.
A természeti erőforrás felhasználási korlátainak érvényesítése és a termelési
technológiai korlátok vagy termék szabványok érvényesítése a jövőbeli fejlesztések
során megyénk számára is kiemelten fontos, ugyanakkor jelenleg Tolna megye a
kevésbé környezetterhelő megyék közé tartozik, területén nem működnek magas
kibocsátási értékekkel rendelkező üzemek.
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Biodiverzitás, megújuló természeti erőforrások témakörben a megye célrendszere
kiemeli a megújuló energiaforrások hasznosítását a geotermikus-, nap- és
szélenergia, a biomassza és biogáz, valamint a termálvíz jobb kihasználásával, az
ökologikus településtervezés szemléletével, a környezettudatos építési módok
alkalmazásával, biogazdálkodás elterjesztésével, természetközeli oktatás (erdei
iskola) népszerűsítésével, valamint a megújuló energiafelhasználásra alapozott
kutatóközpont létrehozásával Tamásiban. A biodiverzitás, természetközeli értékek
elsősorban turisztikai hasznosítással jelennek meg célrendszerünkben, mint a védett
természeti területek, Gemenci-erdő, Völgység, Pacsmagi-tavak területén, Sió és
Duna mentén megvalósítható vadász-, horgász-, valamint kerékpáros turizmus.
Megjelenik a fenntartható mezőgazdaság is, öntözőrendszerek kiépítésével, az
öntözhető területek növelésével, valamint víztározók létesítésével, a klímaváltozás
mezőgazdaságra gyakorolt negatív hatásainak csökkentésével, mely igazodik a
Keretstratégia talaj termőképességének fenntartása céljához. Önmagában az
ökoszisztéma-szolgáltatások kimerítésének megakadályozása, a természetes
területek beépítési sebességének csökkentése és a fenntartható hozamon alapuló
gazdálkodás az ökogazdálkodás, az agrárkörnyezet-gazdálkodás és az ökologikus
gondolkodás népszerűsítésén keresztül jelenik meg a célrendszerünkben.
Az embert érő környezeti terhelések csökkentése több helyen is megjelenik (pl.:
levegőtisztaság-védelem, kármentesítés, zöld felületek növelése) a célrendszerben,
azonban a megyében a környezeti elemek szennyezettségének mértéke nem
jelentős, megmaradt ezek természetközeli állapota. A jövőbeli fejlesztések is a
horizontális célok, elvek mentén valósulnak meg ez garantálja, hogy a megye
továbbra is megőrzi természeti értékeit és gátat szab a nagy környezeti terheléssel,
kárral járó beruházásoknak.
Nem megújuló természeti erőforrások ésszerű gazdálkodása a célrendszerben
Nagymányok és Váralja térségében a szén- és kőbányászat újraélesztésével jelenik
meg.
Gazdasági (fizikai) erőforrások – Fontos az önrendelkezés megfelelő szintjének
fenntartása a gazdaságpolitikai döntésekben. Cél a fizikai tőke szelektív gyarapítása,
a közösségi tőkejavak amortizációjának pótlása. Kiemelt feladat a vállalkozói réteg
megerősítése, a hazai tőkebefektetések fokozatos növelése, külföldi kitettségünk
csökkentése
A lokalizáció és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kihasználása közötti ésszerű
arány megteremtése és a helyi gazdasági kapcsolatok (pl. város és vidéke) erősítése
is megjelenik a célrendszerben a helyben előállított termékek piaci értékesítésének
elősegítésével, helyi bolthálózatokban történő értékesítéssel, valamint a
mezőgazdasági alapanyag szállítását kiszolgáló helyi és térségi logisztikai bázisok
kialakításával.
A vállalkozói tőke és az innováció erősítésén és a foglalkoztatás bővítésén belül a
megye célrendszerében is megjelenik az üzleti környezet fejlesztése és az
innovációs ráfordítások hatékonyságának növelése az egyes termelési ágazatokhoz
kapcsolódó K+F+I ráfordítások támogatásán keresztül – borászati K+F központ
Szekszárdon, mezőgazdasági kutatóközpontok Dombóváron és Tamásiban,
energetikai K+F bázis Pakson és Tamásiban.
A költségvetési politika államadósság csökkentés célja nem jelenik meg közvetlenül
a megyei koncepcióban, sem az életpálya-finanszírozás jóléti célú átcsoportosítása.
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A célrendszer kapcsolódása a Magyar Növekedési Tervhez
Átfogó célja: „A hazai gazdaság nettó exportjának (külkereskedelmi kivitel és a
behozatal különbsége) maximalizálása”
Az átfogó cél elérésének módjai a Magyar Növekedési Tervben:
Importkiváltó gazdaságpolitika a termelésben
A megyei fejlesztési koncepció célrendszere nagymértékben épít az
importfüggetlenségre,
mely
konkrétan
a
helyi
alapanyag-előállításában,
feldolgozásában, illetve helyi vagy regionális szintű értékesítésében, logisztikában és
marketingtevékenységben nyilvánul meg. Ez egyaránt megjelenik a megye fő
gazdasági ágazatának, a mezőgazdaságnak a tevékenységében, szerepében, az
energiapolitikában (paksi atomerőmű bővítése, illetve a helyben is megtermelhető,
természeti erőforrásokra építkező alternatív energiahasznosítás – gyógyvizek,
geotermikus energia, nap- és szélenergia, biogáz és biomassza, stb.) és a helyi
érdekeltségű nyersanyag-kitermelésben (szén- és kőbányászat újraindítása
Nagymányok és Váralja térségében).
Importkiváltó gazdaságpolitika a felhasználásban
A megyei célrendszerben az importfüggetlen energiahasznosítás legmarkánsabban
a helyi termelésű energia előállításban, illetve a településtervezés ökológiai
gondolkodásában, ökoházak, alternatív környezethasználatot eredményező
építészetben biztosított.
Az
exportpiacokon
jelenlévő
magyar
tulajdonú
vállalkozások
további
terjeszkedésének elősegítése
A megyei célrendszer a Magyar Növekedési Terv gazdaságbővítési elképzeléseihez
részben igazodik, figyelembe véve a megye eredendően fennálló, gyenge önálló
külgazdasági kapcsolatait, export- és importfüggőségét. Az exportpiacra jutás is
megjelenik a célrendszerben, amely a Németországba irányuló autóipari és
gépgyártási kapacitások bővítését, a Magyarországon hozzáadott termelési érték
növelését és a beszállítói tevékenység fokozása révén a kisvállalkozások erősítését
tűzi ki célul. Németország mint exportpiaci célterület a jelentős mértékű Tolna megyei
német származású lakosság, fennálló kulturális értékek, hagyományok és
nyelvápolás miatt került stratégiai kiemelésre. Tolna megye esetében egyéb egész
megyei területre kiterjedő külgazdasági vonatkozás nem határozható meg
markánsan, a célrendszer a települési, mikrotérségi önálló gazdasági kapcsolatok
keresését támogatja, mely magában foglalja a testvérvárosi, testvértelepülési
gazdasági és kulturális kapcsolatok elmélyítését, a regionális, szubregionális
érdekeltségű termelést, értékesítést, kutatás-fejlesztést, termelői érdekérvényesítést
klaszterek létrehozásával, TÉSZ-ek, BÉSz-ek szerveződésének ösztönzésével,
illetve egyetemek, kutatóbázisok technológiai, tudományos együttműködésével.
A Magyar Növekedési Terv gazdasági értéknövelő szempontjai, mint a befektetések
ösztönzése, a kis- és középvállalkozások erősítése, a súlyponti ágazatok kiemelt
kezelése, az elmaradott térségekbe történő kiemelt beruházás ösztönzés a megyei
célrendszer alapját jelentik, igaz, nem külgazdasági kapcsolatok révén, hanem
elsősorban helyi viszonyokra építkezve.
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A Magyar Növekedési Terv nem határoz meg Tolna megye területére külön
növekedési tengelyeket, csomópontokat, melyek kiemelt, országos jelentőségű
stratégiai szerephez jutnának, csupán közvetetten, a szabad vállalkozási zónák
kialakításával biztosítja a megye legelmaradottabb térségének, a Tamási
kistérségnek a jövőbeli ipari, gazdasági fejlesztési lehetőségeit, mely a megyei
fejlesztési koncepció célrendszerének is hangsúlyos eleme a területi felzárkóztatás,
belső perifériák oldása és a társadalmi-gazdasági problémák kezelése miatt.
A Magyar Növekedési Tervhez szorosan kapcsolódó Külgazdasági Stratégia
elsőszámú külkereskedelmi célja, az Erőteljes keleti nyitás tekintetében említendő a
Tolna megyei célrendszerben, köszönhetően a paksi atomerőmű bővítésének orosz
befektetői és üzemeltetői vonatkozásának.
A Külgazdasági Stratégia második stratégiai célja, az Erős rácsatlakozás a nagy
nyugat-európai exportőrökre Tolna megye vonatkozásában Németország
relevanciáját hozza, a már említett kulturális és gazdasági kapcsolatok, gyökerek
révén.
A célrendszer kapcsolódása az Új Széchenyi Tervhez
A megyei fejlesztési koncepció célrendszere értékrendjében, tervezési
szemléletében felöleli az Új Széchenyi Terv mind a hét fő programjának célkitűzéseit.
Az Egészségipari program céljaiból a megyei célrendszerben is megjelenik az
elmaradott térségek felzárkóztatása. A leghátrányosabb helyzetű Tamási
kistérséghez és a belső perifériát képező Tolnai-Hegyhát aprófalvaihoz komplex
felzárkóztató gazdasági és vidékfejlesztési programot rendeltünk, továbbá a szintén
elmaradott Dombóvári kistérség is hangsúlyos szerephez jut a mezőgazdasági
kapacitások, kutatás-fejlesztés, innovációs háttér megteremtése kapcsán.
A geotermikus energia komplex hasznosítási lehetősége gyakorlatilag minden Tolna
megyei városban teret nyerhet a célrendszer alapján, hiszen a már meglévő
gyógyturisztikai szolgáltatásokra, kiépített infrastruktúrákra épít, és a termálvíz
energetikai hasznosítását fogalmazza meg. Tolna megye az egészségiparban
ugyanis főként a gyógyvizek és gyógyfürdők turisztikai és orvosi, szakápolási
rendszerét tudja minden igényt kielégítően képviselni. Tolna megye az
egészségiparban főként a rehabilitáció területén tudott az elmúlt évtizedben jelentős
mértékben fejlődni és a piaci igények, valamint a fokozódó versenyhelyzet miatt is e
terület továbbfejlesztése indokolt elsősorban.
Szintén az egészségipari program céljai jelennek meg a megyei célrendszerben a
biotermelésen, illetve a gyógynövénytermesztés és feldolgozáson keresztül.
A Zöldgazdaság-fejlesztési program céljai közül a megújuló energiaforrások
alkalmazása, az energiahatékonyság növelése, az energetikai célú kutatás-fejlesztés
és az energetikai szakoktatás egyaránt megjelenik a megyei célrendszerben.
Emellett a célrendszerünk kiegészül a biogáz- és biomassza üzemek telepítésével, a
kistelepülések közlekedési lehetőségeinek gépjármű és járat racionalizálásával, a
környezeti nevelés hangsúlyozásával, erdei iskolák támogatásával, ökotermelés,
ökotelepülések – mint zöld mintaprojektek – szorgalmazásával.
A megyei célrendszer közvetlenül nem tér ki az Új Széchenyi Tervben alprogramként
szereplő hulladékgazdálkodásra, világítás korszerűsítésre, „zöld” foglalkoztatásra és
„zöld” szakképzésre.
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Az Otthonteremtési program céljai a megyei célrendszerben különösen a vidéki,
falusi, elmaradott területekre összpontosulnak, kettős céllal: egyrészről a vidéki
élettér javításával, a falusi lakásállomány és lakóinfrastruktúra modernizálásával,
másrészről a falvak lakosságának növelésével, új betelepülők ösztönzésével. A
megyei önkormányzat tehát társadalmi és területfejlesztési elképzeléseket ötvözött e
célok meghatározásakor. A vidéki bérház (-lakás) és háztáji program, a vonzó vidéki
élettér kialakítása hangsúlyos a megye célrendszerében.
A Vállalkozásfejlesztési program céljai a megyei elképzelésekben mint a klaszterek,
termelői csoportok, TÉSZ-ek, BÉSZ-ek szerepének növelése, a beszállítói kis- és
középvállalkozások fejlesztésén, a vidéki, elmaradott térségekbe irányuló
vállalkozás- és beruházás-ösztönzés meghatározásán keresztül jelenik meg.
A Tudomány – innováció program céljai megyei vonatkozásban oktatási és
gazdasági hatással számíthatók. A megyei szakképzések és felsőoktatási
lehetőségek bővítése, a minőségi oktatás és nevelés, a régió egyetemei tudásalapú
eszközeinek, módszereinek megjelentetése a megyei gazdasági és energetikai
termelésben, innovációk támogatása, a magasabb hozzáadott értékű feldolgozóipar
körülményeinek megteremtése, a K+F+I központok kialakítása funkcionális
térségenként fogalmazódik meg célként Tolna megye esetében. Az Új Széchenyi
Tervben hangsúlyos kreatív ipar a megyei elképzelésekben is szerepel.
A Foglalkoztatási program teljes mértékben rávetíthető a megyei célrendszerre is,
mert minden, az Új Széchenyi Tervben meghatározott foglalkoztatás bővítésére
irányuló cél, alprogram és prioritás önálló stratégiai célként, illetve prioritásként került
meghatározásra, így a családbarát foglalkoztatáspolitika, a szakképzési rendszer
piacképessé tétele, a mai technológiára alapozott, gyakorlatorientált szakképzés
lehetőségeinek biztosítása, a vállalkozások ösztönzésének támogatása helyi
adókedvezményekkel,
vagy
a
magas
élőmunka-igényű
zöldségés
gyümölcstermesztés elterjesztése, a hátrányos helyzetű térségek, aprófalvak
munkahelyteremésének, kis- és mikro-vállalkozásainak támogatása.
A Közlekedésfejlesztési program céljai a megyei koncepció célrendszerében
elsődlegesen a logisztika szerepének fokozásával, a vidéki térségek közlekedési
lehetőségeinek javításával és a közlekedési ágazatok elkülönülő fejlesztési irányaival
jelenik meg. Elképzeléseink szerint javítható a megye lakosságának mobilitása, az
áruforgalom hatékonysága és a turisztika potenciális lehetősége (vízi és kerékpáros
turizmus), csökkenthető a közlekedésből adódó környezetterhelés mértéke.
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IV.

A terület felhasználás alapelveit lefektető koncepció

IV.1. Stratégiai térstruktúra bemutatása
A megye térszerkezetére jellemző, hogy nem a megyeszékhelyre koncentrált,
hanem az egyes kistérségek, tájak önállósága, külső kapcsolatai a jellemzőek. A
megye városai a Duna mentén (Dunaföldvár, Paks, Tolna, Szekszárd, Bátaszék),
illetve Tamási és Gyönk kivételével a megyehatáron (Bonyhád, Nagymányok,
Dombóvár, Simontornya) helyezkednek el, ami igazolja, hogy a megye térszerkezete
nem kiegyensúlyozott.
A területi fejlődés alakulását alapvető mértékben befolyásolta az a körülmény, hogy
az észak-déli irányban fekvő Tolnai-hegyhát kettéosztja megye területét, és bizonyos
szempontból folyamatosan akadálya volt a kapcsolatok fejlődésének. A megye
kistérségei, illetve a nyugati és keleti része közötti együttműködés lényegében nem
alakult ki sem társadalmi, sem gazdasági szempontból és az egyes kistérségek
fejlődése is eltér, az észak-dél irányú közlekedési főútvonal, a 6-os főút, volt Tolna
megye fejlődési tengelye. A Budapest – Pécs – országhatár között futó főút a
Dunával párhuzamosan haladva felfűzte és tulajdonképp fejlesztette a megye
gazdaságilag amúgy is fejlettebb részét.
A 63-as főút hasonlóképp észak-dél irányban Szekszárd (Tolna) – Székesfehérvár
között teremtett közúti kapcsolatot. Kelet-nyugat irányú jelentős közúti és így
gazdasági kapcsolt sincs például Paks és Tamási vagy Szekszárd és Dombóvár
között. A 65-ös főút Szekszárd – Siófok vonalon, északnyugat-délkelet irányban
pedig átlósan szeli át a megyét, így érdemi kapcsolatot nem teremt a megye keleti és
nyugati részei között.
Megépült a Szekszárdi Duna-híd és az M9-es félpályás, a 6-os és az 51-es
főút közötti szakasza. Az elmúlt években megépült az M6-os autópálya teljes Tolna
megyei szakasza és Budapest és Pécs között is autópályán lehet közlekedni. Ez a
már üzemelő két új gyorsforgalmi út a megye térszerkezetében jelentős változást
hozott, ám igazából a meglévő tendenciát és fejlettséget, azaz a meglévő
különbségeket tovább erősítette.
A Paksi és a Szekszárdi kistérség volt eddig is Tolna megye két legfejlettebb,
gazdaságilag legerősebb kistérsége, az új országos, nemzetközi kapcsolatokat is
erősítő fejlesztések pedig épp ebben a két legfejlettebb térségben valósultak meg.
Az M6-os gyorsforgalmi út egyre jobban felerősíti az itt lévő települések gazdasági
jellegű fejlesztési szándékait. A mellékúthálózat kismértékű módosításával tovább
javítva az autópályával való kapcsolatot, a két kistérségben újabb fejlesztési területek
létesülnek majd.
Annak érdekében, hogy az autópályától távolabbi, gazdaságilag elmaradott
kistérség, mint például a megye csaknem egyharmadát kitevő Tamási kistérség,
illetve a Dombóvári és a Bonyhádi kistérség elsősorban apró- és kistelepüléseinek
további gazdasági és társadalmi leszakadását mérsékeljük és felzárkóztatását
elősegítsük, szükséges új, hatékony térségfejlesztési eszközöket alkalmazni. A
fejletlen területeknek a fejlett területektől történő további leszakadását hivatott
fékezni az a kormányzati szándék is, mely létrehozta a „szabad vállalkozási zónákat”
az ország legfejletlenebb területeinek hatékony – elsősorban gazdasági célú –
felzárkóztatására. Az országos szándék ellenére Tolna megye szempontjából
további ösztönzőkre, önálló térségfejlesztési programra és „Kiemelten fejlesztendő
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térség” kijelölésére van szükség a területi különbségek mérséklésére, illetve a
leszakadt térségek, települések felzárkóztatására.
A már megépült és az országos tervben (OTrT) szereplő közlekedési hálózat
szerint a Tamási kistérség megközelíthetősége a megyeközponttal, és a megye
fejlettebb keleti részeivel való kapcsolat-rendszere nem változik alapvetően. Az M9es gyorsforgalmi út továbbépítése szempontjából várható, hogy a Kaposvár és
Bonyhád közötti szakasz készül el a következő ütemben, 2020-ig. Ezzel a
fejlesztéssel a megyehatárhoz közel, részben Baranya megye területét is érintve, de
létrejönne a megye keleti és nyugati része között egy valódi, eddig hiányzó
gyorsforgalmi közúti kapcsolat. Ez jelentős fejlesztéseket eredményezhet a Bonyhádi
és Dombóvári kistérség területén, és lehetőséget teremt Dombóvár számára, hogy a
Dél-Dunántúli Régió közepén elhelyezkedő város regionális szintű logisztikai
központtá váljon. Várhatóan 2030-ig az M9 autóút teljes kiépítése esetén az
országon belüli kelet-nyugati kapcsolatok egyik legjelentősebb gyorsforgalmi útja
épül majd meg további lehetőséget teremtve Tolna megye és települései számára.
Az M9-es gyorsforgalmi út jelentősebb szakaszainak kiépítésével a meglevő dunai
Szent László híd hálózatba kapcsolásával a megyét átszelő keresztirányú forgalom
jelentősen megnő, és felértékelődik. Keleti irányban az M5 autópályához, nyugati
irányban Szekszárd, Bonyhád, Dombóvár, Nagykanizsa összekötésével az M7
autópályához csatlakozik, így a Dunántúl és az Alföld déli részeinek
összekapcsolását teremtheti meg.
A térszerkezet a fent említett okok miatt várhatóan 2030-ig sem lesz egységes.
Egyes térségek az adottságaikból adódóan nagyobb mértékben fejlődnek majd.
A megye gazdasági térszerkezetét vizsgálva (Bennett-féle mutató alkalmazásával)
az 5 kistérség közül ez esetben is a Paksi illetve a Szekszárdi kistérség a
kiemelkedő – a Paksi magasan átlag fölötti, a Szekszárdi pedig átlag fölötti
besorolású. A kistérségek vizsgálatához alkalmazott mutatók leginkább a helyi
gazdaság működésében felfedezhető differenciákat emelik ki.
A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció egyik legfontosabb célja, hogy a
megye fejletlenebb térségeiben, hátrányos helyzetű településein is beindítson a helyi
erőforrásokra, a helyi értékekre és humán erőforrásra alapozva olyan
gazdaságfejlesztési folyamatokat, melyek mérséklik a további gazdasági leszakadást
és elősegítik a felzárkózást a megye fejlettebb területeihez.
A Kiemelten fejlesztendő térségre önálló térségfejlesztési programot
készítünk, amit a területfejlesztési koncepció csak említés szintjén tartalmaz, de a
programozás keretében részletesen stratégai és operatív program keretében, illetve
a projektek (projekt javaslatok) szintjén is megjelenítünk. A beavatkozásoktól azt
várjuk, hogy a gazdasági térszerkezetben érezhető változások indulnak el 2014-2020
között.
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5. számú ábra: Tolna megye térszerkezetére (gazdasági térszerkezet) 2030-ig jelentősebb hatást kiváltó beavatkozások
(Tolna megye Kiemelten fejlesztendő térsége (Tamási kistérség területe))

A Kiemelten fejlesztendő térség hátrányos helyzetű, kiemelten támogatandó
nagyközségei, községei
A listába azon települések kerültek, melyek munkanélküliségi rátája 20% vagy azt
meghaladó mértékű és/vagy lakosságszámuk 500 fő alatti és/vagy a Tamási
kistérségben fekszenek (kivéve Tamási városát), mely terület a megye
leghátrányosabb helyzetű kistérsége, illetve szabad vállalkozási zóna besorolást is
kapott.
1. Attala
2. Báta
3. Bátaapáti
4. Belecska
5. Bikács
6. Bogyiszló
7. Bonyhádvarasd
8. Csibrák
9. Dalmand
10. Diósberény
11. Döbrököz
12. Dúzs
13. Értény
14. Felsőnyék
15. Fürged
16. Gerjen
17. Grábóc
18. Gyulaj
19. Hőgyész
20. Iregszemcse
21. Izmény
22. Jágónak
23. Kajdacs
24. Kalaznó
25. Keszőhidegkút
26. Kismányok
27. Kisszékely
28. Kistormás
29. Kisvejke
30. Kocsola
31. Koppányszántó
32. Kölesd
33. Lápafő
34. Magyarkeszi
35. Miszla
36. Mórágy
37. Mőcsény
38. Mucsfa
39. Mucsi
40. Murga

20%-os munkanélküliség
34,3%-os munkanélküliség
396 lakos
420 lakos, LHH
33,7%-os munkanélküliség, 433 lakos
21,3%-os munkanélküliség
402 lakos
36%-os munkanélküliség, 326 lakos
20,8%-os munkanélküliség
26,5%-os munkanélküliség, 353 lakos
26,6%-os munkanélküliség
31,7%-os munkanélküliség, 267 lakos, LHH
45%-os munkanélküliség, LHH
20,4%-os munkanélküliség, LHH
40,7%-os munkanélküliség, LHH
22%-os munkanélküliség
27,9%-os munkanélküliség, 180 lakos
31,3%-os munkanélküliség
LHH
LHH
20,6%-os munkanélküliség
42%-os munkanélküliség, 229 lakos
23,3%-os munkanélküliség
30,2%-os munkanélküliség, 145 lakos, LHH
20%-os munkanélküliség, 204 lakos, LHH
329 lakos
297 lakos, LHH
331 lakos
20%-os munkanélküliség, 406 lakos
34,2%-os munkanélküliség
24,4%-os munkanélküliség, 310 lakos, LHH
22,9%-os munkanélküliség
41,3%-os munkanélküliség, 153 lakos
30,2%-os munkanélküliség, LHH
34,1%-os munkanélküliség, 272 lakos, LHH
26,3%-os munkanélküliség
367 lakos
387 lakos
41,7%-os munkanélküliség, 454 lakos, LHH
25%-os munkanélküliség, 53 lakos

41. Nagykónyi
42. Nagyszékely
43. Nagyszokoly
44. Nagyvejke
45. Nak
46. Ozora
47. Pálfa
48. Pári
49. Pincehely
50. Regöly
51. Sárpilis
52. Sárszentlőrinc
53. Szakadát
54. Szakály
55. Szakcs
56. Szárazd
57. Tolnanémedi
58. Udvari
59. Újireg
60. Váralja
61. Várong
62. Varsád
63. Závod

35,1%-os munkanélküliség, LHH
28,9%-os munkanélküliség, 437 lakos, LHH
48,8%-os munkanélküliség, LHH
146 lakos
28,7%-os munkanélküliség
29,2%-os munkanélküliség, LHH
24,3%-os munkanélküliség
27,3%-os munkanélküliség, LHH
20,2%-os munkanélküliség, LHH
LHH
28,5%-os munkanélküliség
32,1%-os munkanélküliség
21,1%-os munkanélküliség, 238 lakos, LHH
LHH
22,4%-os munkanélküliség
28,1%-os munkanélküliség, LHH
24%-os munkanélküliség, LHH
24,6%-os munkanélküliség, 400 lakos, LHH
293 lakos, LHH
21,7%-os munkanélküliség
44,4%-os munkanélküliség, 147 lakos
26,7%-os munkanélküliség, 372 lakos, LHH
293 lakos

(A táblázatban szereplő lakosságszám adatok 2012. januári, a munkanélküliségi adatok a 2012.
decemberi állapotot tükrözik.)

M9-es gyorsforgalmi út tervezett Kaposvár – Bonyhád közötti nyomvonala által
fejlesztéssel közvetlenül érintett Tolna megyei városok és falvak

Érintett városok: Dombóvár, Nagymányok, Bonyhád
Bonyhádi kistérségben érintett falvak:
- Bonyhádvarasd
- Aparhant
- Izmény
- Györe
- Kismányok
- Váralja
Dombóvári kistérségben érintett falvak:
- Csikóstőttős
- Kaposszekcső
- Jágónak
- Kapospula
- Attala
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V.

A fejlesztés eszköz- és intézményrendszere

V.1. A prioritások azonosítása
1. prioritás: Megyei komplex térségfejlesztési programok
-

szabad vállalkozási zóna (Tamási térsége)
kiemelten fejlesztendő térség (a megye középső, aprófalvas városhiányos
térsége)
rekreációs térségek (Duna mente, illetve Sió mente)
funkcióbővítő és szociális célú településfejlesztés
közösségvezérelt helyi programok

2. prioritás: Gazdaság
-

K+F+I potenciál erősítése
ipari parkok és logisztikai központok kialakítása és szolgáltatásainak
fejlesztése
vállalkozásfejlesztés (ágazati preferenciával, turizmus is)
agrárvállalkozások versenyképességének javítása
helyben történő értékesítés elősegítése, szociális gazdasági eszközök
alkalmazása
piaci szereplők térségi gazdasági, tudományos együttműködés erősítése

3. prioritás: Környezet, energetika és közlekedés
-

térségi elérhetőség és mobilitás javítása
igényalapú közösségi közlekedés fejlesztése
klímavédelmi beruházások támogatása (vízrendezés, vízvisszatartás,
öntözés)
fenntartható területhasználat, környezeti károk enyhítése
helyi természeti erőforrásokra alapozott energiatermelés erősítése
energiahatékonyság javítása

4. prioritás: Társadalom
-

keresletvezérelt szakképzési és felnőttképzési rendszer kialakítása
minőségi oktatáshoz, egészségügyi és szociális ellátáshoz való egyenlő
esélyű hozzáférés megteremtése, a közszolgáltatások minőségének javítása
munkavállalás, önfoglalkoztatás elősegítése
közösségfejlesztés
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V.2. Felelősség és intézményrendszer, a koncepció üzenetei, kapcsolódása
más térségekhez
A fejezet célja, hogy kijelölje a későbbi programozás tárgykörét, azaz
nagyvonalakban ismertesse a megyei önkormányzat mint a koncepció tervezésért
felelős szerv lehetséges szerepét annak megvalósításában és végrehajtásában úgy,
hogy jelenleg nem áll rendelkezésre az ehhez szükséges valamennyi információ.
A megyei területfejlesztési koncepciók kidolgozását támogató útmutató alapján itt
szükséges meghatározni a tervezés felelősének kompetenciájába eső témákat,
területeket (is), azaz jól lehatároltan el kell tudni különíteni, hogy:
 a koncepció mely részére épülhet a megye általi vállalásaként felfogható
program vagy projekt, illetve
 a koncepció mely részei esnek kívül a megye felelősségének kompetenciáján,
ennél fogva más felelős szereplők számára felfogható üzenetekként
értelmezhetők.
Az utóbbi kategóriába sorolható tématerületek meghatározása egyszerűbb feladat. A
koncepció útmutató szerint elvárt címzetti csoportoknak szóló legfontosabb üzenetei
az alábbiak szerint azonosíthatók:
V.2.1. Közszférán kívüli szereplők:
 civil szervezetek: aktív szerepvállalásukkal segítsék a kulturális- és
sportlétesítmények új élettel való megtöltését; aktív közösségfejlesztő
munkával erősítsék a helyi identitástudatot, ennek érdekében működjenek
közre közösségfejlesztő szakemberek képzésében és alkalmazásában;
 egyházak: lásd. civil szervezetek;
 gazdasági szereplők: aktív közreműködésükkel segítsék elő a termelői
együttműködések létrehozását; a piaci együttműködés elmélyítésével
vállaljanak szerepet a K+F+I és logisztikai tevékenységek fejlesztése terén;
eszközöljenek beruházásokat a hagyományosan jelenlévő ipari ágazatokban
(különösen a mezőgazdasági termékek előállítását, feldolgozását és
értékesítését célzó beruházásokkal a vidékies térségekben); a gyakorlati
oktatásban való közreműködésen keresztül vállaljanak szerepet az
igényekhez igazodó, gyakorlatorientált szakképzési rendszer kialakításában;
az atipikus foglalkoztatási formák szélesebb körű alkalmazásával járuljanak
hozzá a kedvezőtlen demográfiai folyamatok negatív hatásainak
mérsékléséhez;
Ágazatok:
 gazdaságpolitika: a szabályozási környezet módosításával (pl. szabad
vállalkozási zóna, egyéb adókedvezmények) ösztönözze vállalkozások
indítását (fiatalok, pályakezdők vállalkozóvá válását), betelepülését,
munkahelyek létrehozását; segítse elő a hagyományosan jelenlévő ipari
ágazatokba történő beruházásokat (különösen a helyi mezőgazdasági
alapanyagokra épülő magas hozzáadott értékű élelmiszer- és feldolgozóipari
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kapacitások kiépítését); ösztönözze az atipikus foglalkoztatási formák
szélesebb körű elterjedését, hozzájárulva ezáltal a demográfiai folyamatok
kedvezőtlen hatásainak mérsékléséhez;
 közlekedéspolitika: a közlekedési infrastruktúrába történő befektetések révén
ösztönözze a beruházásokat, új vállalkozások létrehozását és a
munkahelyteremtést, javítsa a mobilitás, a munkába járás feltételeit; teremtse
meg a rugalmas, igényvezérelt közösségi közlekedés lehetőségét, biztosítva
az egyenlő esélyű hozzáférést;
 kitermelő ágazati politikai, energia és klímapolitika: vizsgálja meg térség
ásványkincs-készlet termelési/hasznosítási lehetőségét; a Paksi Atomerőmű
tervezett bővítésével járuljon hozzá a térség gazdasági fejlődéséhez; a
természeti energiaforrások (geotermikus-, nap- és szélenergia, biomassza,
biogáz és termálvíz) tudatos használatával biztosítsa a helyi erőforrásokra
támaszkodó energiatermelés feltételeit; lásd. még környezetpolitika;
 környezetpolitika: a klímaváltozás hatásainak mérséklése, a táji, természeti és
épített környezeti értékek védelme érdekében szigorúbb jogszabályi
környezetet alakítson ki; teremtse meg az új víztározó-kapacitások
kialakításának, a meglévő öntözőművek- és rendszerek, stb. fejlesztésének
lehetőségét; részesítse előnyben a környezettudatos, környezetkímélő és
energia hatékony beruházásokat
 agrárpolitika, élelmiszergazdaság: mezőgazdasági alapanyagokra épülő, nagy
hozzáadott értékű termék előállításának, feldolgozásának, a piaci értékesítés
feltételeinek javításával járuljon hozzá az agrárgazdaság fejlődéséhez;
folytasson központi agrármarketing tevékenységet; ösztönözze a termelői
együttműködéseket; járuljon hozzá a mezőgazdaság termelékenységének
javításához;
 vidékfejlesztés: a koncepció értelmezése szerint elsősorban területi szempont,
sem mint ágazati politika, így a szektoriális logika mentén megfogalmazott
üzeneteknek hangsúlyosan kell a vidékies térségekben (is) érvényesülniük;
 egészségügyi politika: mindenki (különösen a vidékies térségekben élők)
számára biztosítsa az azonos minőségű egészségügyi ellátáshoz, szociális
alapellátáshoz való hozzáférést;
 szociálpolitika: a szabályozási környezet módosításával segítse elő a
kedvezőtlen demográfiai folyamatok megállítását, visszafordítását, mérsékelve
annak a térséget sújtó negatív hatásait;
 oktatáspolitika: segítse elő a munkaerő-piaci irányultságú, keresletvezérelt
szak- és felnőttképzési rendszer kialakítását, a képzési lehetőségek bővítését;
az oktatás modernizációját (digitalizálás, e-oktatás);
 kultúrpolitika: a koncepció nem fogalmaz meg közvetlen üzeneteket ezen
ágazat számára, ez a tervezés következő szakaszaiban kerülhet
megfogalmazásra;
 központi közigazgatás-szervezési politika: a koncepció nem fogalmaz meg
közvetlen üzeneteket ezen ágazat számára, ez a tervezés következő
szakaszaiban kerülhet megfogalmazásra;
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 önkormányzati politika: a helyi szabályozási környezet módosításával (pl. helyi
adókedvezmények) ösztönözze külső vállalkozások betelepülését, új
vállalkozások indítását, a munkahelyteremtést; helyi fejlesztési programok
kidolgozásán keresztül biztosítsa a település funkcióbővítő (közösségi,
kulturális, stb.) fejlesztésének lehetőségét; a térség népességmegtartó
képességégének erősítése céljából teremtse meg a lehetőségét helyi
programok (bérlakás, háztáji, stb.) megvalósításának;
 igazságügyi politikai: a koncepció nem fogalmaz meg közvetlen üzeneteket
ezen ágazat számára, ez a tervezés következő szakaszaiban kerülhet
megfogalmazásra;
 honvédelmi politika: a koncepció nem fogalmaz meg közvetlen üzeneteket
ezen ágazat számára, ez a tervezés következő szakaszaiban kerülhet
megfogalmazásra.
Egyéb szereplők:
 Szomszédos és más megyék: az együtt gondolkodás feltételeinek
megteremtésén keresztül járuljon hozzá a térségi együttműködés
előmozdításához, a kölcsönös érdekeltségen alapuló fejlesztések
megvalósításához, az abban rejlő lehetőségek kihasználásához (pl.
felsőoktatás, K+F+I: Pécsi Tudományegyetem, Kaposvári Egyetem, Budapesti
Műszaki Egyetem; kitermelőipar: szénbányászat; turizmus: Sió-csatorna)
V.2.2. Szomszéd megyék szerepe, nemzetközi kapcsolatok
A) Dél-dunántúli megyékkel való együttműködés
1.
-

Közlekedésfejlesztés:
Vasúti hálózat fejlesztése (érintett megyék: Somogy, Tolna, Baranya)
Közösségi közlekedés fejlesztése (érintett megyék: Somogy, Tolna, Baranya)
M6-os déli irányú, országhatárig történő meghosszabbítása (érintett megyék:
Tolna, Baranya)
M60-as nyugati irányú, országhatárig történő meghosszabbítása (érintett
megyék: Somogy, Baranya)
67-es főút fejlesztése a teljes szakaszon, meghosszabbítása a határig, Drávahíd építése (érintett megyék: Somogy, Baranya)
66-os kiemelt főút, M65 gyorsforgalmi út (érintett megyék: Somogy, Tolna,
Baranya)
M9-es fejlesztése (érintett megyék: Somogy, Tolna, Baranya)
Kerékpáros közlekedési hálózat fejlesztése (érintett megyék: Somogy, Tolna,
Baranya)

2. Gazdaság- és társadalomfejlesztés:
- Logisztikai központok kialakításának lehetőségei (érintett megyék: Tolna,
Baranya)
- Duna-stratégia kapcsán tervezett fejlesztések (érintett megyék: Tolna,
Baranya)
- A szén- és kőbányászat újraélesztése és az arra épülő gazdaságfejlesztés
(érintett megyék: Tolna, Baranya)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Helyi
adottságokra
alapozott
(erdősültség
kiemelkedő
mértéke,
mezőgazdasági területek aránya) mezőgazdasági-, fafeldolgozó ipar
fejlesztése;
élőmunka
igényes
ágazatok
erősítése
(fakitermelés,
erdőgazdálkodás, mezőgazdaság), illetve a termelésre alapozott feldolgozó
kapacitások kiépítése tervszerűen, megyeszerte (mezőgazdasági termék
feldolgozás, élelmiszeripar, fafeldolgozó üzemek) – foglalkoztatás bővítés
(érintett megyék: Somogy, Tolna, Baranya)
Egészség- és gyógyturizmusban rejlő lehetőségek kihasználása a GYEMSZIvel, egyetemekkel, illetve a gyógyfürdőkkel együttműködve; fizetőképes hazai
és külföldi lakosok számára egészségügyi szolgáltatások biztosítása
fekvőbeteg, járó beteg, valamint diagnosztikai területen.
Zselicség, Sásd, Dombóvár térsége – 3 megyét érintő közös fejlesztési
program lehetősége (érintett megyék: Somogy, Tolna, Baranya)
Horvátország EU-s csatlakozásában rejlő lehetőségek kihasználása, határ
menti együttműködés, EGTC, új határátkelők létesítése, vállalkozás-ösztönzés
(érintett megyék: Somogy, Tolna, Baranya)
A Magyar Limes Szövetséghez való csatlakozás kérdésköre (érintett megyék:
Tolna, Baranya)
Együttműködési lehetőségek az oktatás és innováció területén (egyetemek,
kihelyezett karok és szakképző központok együttműködésével) (érintett
megyék: Somogy, Tolna, Baranya)
Vidékfejlesztési
lehetőségek
összehangolása
(szőlészet,
borászat,
pincefalvak regionális együttműködése) (érintett megyék: Somogy, Tolna,
Baranya)
Csatlakozás az Ős-Dráva Programhoz (érintett megyék: Somogy, Baranya)
Jelentősebb turisztikai attrakciók regionális szintű összehangolása (érintett
megyék: Somogy, Tolna, Baranya)
Vállalkozásélénkítő Komplex Program, szabad vállalkozási zónák, piaci
igényekre választ adó mikro-, kis- és középvállalkozói szektor megerősítése
Komplex balatoni vízgyűjtő-rehabilitációs program, melynek részeként
megvalósul a Sió-csatorna turisztikai célú fejlesztése; a programmal
egyidejűleg komplex balatoni turisztikai fejlesztés (érintett megyék: Somogy,
Tolna, Baranya)
Hátrányos helyzetű települések felzárkóztatásában a három megye
együttműködése, közös fejlesztési program kidolgozása (érintett megyék:
Somogy, Tolna, Baranya)
Dél-Mezőföld, Külső-Somogy aprófalvas térségeinek foglalkoztatási,
önfenntartó térségfejlesztési programja megyék közötti együttműködéssel
(érintett megyék: Tolna, Somogy)
Elmaradott területek felzárkózása, roma képzési közös mintaprojekt (érintett
megyék: Somogy, Tolna, Baranya)

3. Környezetfejlesztés:
- Regionális szintű vízügyi szabályozás, vízrendezés (hajózás, öntözés)
(érintett megyék: Somogy, Tolna, Baranya)
- Megújuló energiák hasznosítása helyi energiatermelő kapacitások kiépítésével
(köz- és magánszféra), az ehhez szükséges szakképzési rendszer
összehangolása regionális szinten (érintett megyék: Somogy, Tolna, Baranya)
B) Nem a régióban található szomszédos megyékkel való együttműködés
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1. Fejér megye:
-

Széles körű mezőgazdasági összefogás, helyi gazdák agrármarketing
tevékenysége
Hagyományos ipari ágazatok (bőr-, textil-, élelmiszeripar) fejlesztése
Közúti, vasúti infrastruktúra-fejlesztés
Együttműködés a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű térségekben
(Tamási, Sárbogárd), és szabad vállalkozási zónák kialakításában
Együttműködés a Duna menti integrált fejlesztési ügyekben (Duna menti
térségfejlesztési ITI támogatása a Dunaújvárosi Főiskola koordinációjával)
Összefogás az integrált területi beruházások és a közösségvezérelt helyi
fejlesztések terén, a Leader HACS-ok bevonásával
A megyehatáron levő települések közti átjárhatóság biztosítása
A hátrányos helyzetű területeken kiemelt gazdasági, foglalkoztatási övezet
kijelölése; a foglalkoztatási gondok orvoslása érdekében a helyi termékek
piacra juttatása
A paksi atomerőmű bővítéséhez kapcsolódó szakemberképzésben való
együttműködés (Dunaújvárosi Főiskola)
A paksi atomerőmű kapacitásbővítésével kapcsolatos integrált tervezés
lebonyolítása
A megújuló energiahasznosításban való együttműködés kialakítása
A víz- és belvíztározók építésének összehangolása, elsősorban
mezőgazdasági hasznosítás érdekében (Sárvíz)
Együttműködés a turisztikai célú kerékpárhálózat fejlesztésében, és ahhoz
kapcsolódó egyéb idegenforgalmi fejlesztések (Sió mentén)
Együttműködés a természeti értékek és a Natura 2000-es területek védelme
tekintetében (Közép- és Kelet-mezőföldi löszvölgyek, Lajoskomáromi
löszvölgyek, Tengelici homokvidék, Tolnai Duna, Alapi kaszálórétek, Duna és
ártere, Kisszékelyi dombság)

2. Bács-Kiskun megye:
-

Együttműködés a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklésében, a
mezőgazdasági terméshozamok biztosításában, az öntözhető területek
arányának növelésében, új öntözőrendszerek kiépítésében
a Duna komplex turisztikai fejlesztésének közös támogatása
gyakorlatorientált szakképzési rendszer kialakítása és összehangolása a
szomszédos megyék között
Megyéink számára közös cél az elvándorlás mérséklése, a megyéink
népességmegtartó képességének a fejlesztések segítségével történő javítása
Együttműködés az M9 gyorsforgalmi út mielőbbi kiépítése érdekében
Együttműködés a leszakadt rétegek, társadalmi csoportok integrációjában,
valamint a hátrányos helyzetű települések, külterületek felzárkóztatásában

C) Nemzetközi kapcsolatok:
-

Vállalkozói együttműködések a társadalmi kapcsolatok mellett, főként a fejlett
nyugatabbi országokkal, a gépipar területén, valamint mezőgazdasági és
élelmiszeripari vállalkozói kapcsolatok Európa minden területével, különösen
képen a balkáni országokkal
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V.2.3. Intézményrendszer
A további lehetséges címzetti körökre (más megyékben található települési
önkormányzatok, járási hivatalok, helyi fejlesztési programok) vonatkoztathatóan a
koncepció nem fogalmaz meg konkrét üzenetet, illetve a fent strukturált logika
mentén az korábban már bemutatásra került (a megye települési önkormányzatai,
lásd. önkormányzati politika).
A megyei koncepciónak nem feladata, hogy konkrét fejlesztések, projektek,
szereplők vagy időzítés mellett elkötelezze a megyét, mivel az már program szinten
definiálható elvárás, ugyanakkor a térség számára meghatározott jövőképből, a
kitörési pontokból – elsősorban a fejlesztési célok rendszeréből – kiolvashatók az
egyébként már beavatkozási szinten is értelmezhető elemek.
Ha a koncepcióra épülő megyei program kereteinek meghatározását a
területfejlesztésre fordítható források oldaláról közelítjük meg, akkor kijelenthetjük,
hogy a megyei fejlesztések megvalósítására döntően európai uniós források
felhasználásával nyílik majd lehetőség. Ennek ismeretében a megyei program
intézményrendszere szervesen illeszkedik a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap
hazai intézményrendszeréhez.
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények
módosításáról
szóló
2011.
évi
CXCVIII.
törvény
a
területfejlesztés
intézményrendszere vonatkozásában alapvető módosításokat hajtott végre: a
fejlesztési tanács intézménye mind regionális, mind megyei, mind kistérségi szinten
megszűnt, a korábban ötszintű területfejlesztési intézményrendszer három területi
egységre: országos, megyei, és települési szintre koncentrálódik. Az átalakítás
mintegy előzményeként értelmezhető a helyi önkormányzatokról szóló törvényben
rögzített új feladatelosztás, melynek értelmében a területfejlesztési és
területrendezési feladatok címzettjei a megyei önkormányzatok lettek.1
A 2014-2020-as Európai Uniós programozási időszak területfejlesztési tervezése
kapcsán a megyei, regionális szintek, illetve a szaktárcák közötti szakmai
koordináció és a tervezési feladatok elvégzéséhez szükséges módszertani útmutatók
elkészítése részben a gazdaságpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt működő
központi szerv, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, részben a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, illetve a Miniszterelnökség feladata lesz. A 140/2012 (VII.2.)
Kormányrendelettel került létrehozásra a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság,
melynek feladata az uniós forrásokkal összefüggő döntések meghozatala. Az NFK
elnöke a miniszterelnök, tagjai a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, a fejlesztési
és a nemzetgazdasági miniszter.
A megyék területfejlesztésben betöltött szerepét tovább erősítette a 2014–2020
közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és
intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló
1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat, melynek értelmében a megyék meghatározó
szerepet kaptak a területfejlesztési források felhasználásának tervezésében, jelesül
biztosítani kell hatékony közreműködésüket a területi operatív programok
tervezésében.
Az egyébként az operatív programok körét is jóváhagyó rendelet elfogadásával a
Közösségi Támogatási Keret (KTK) honi intézményrendszerének átalakulása is
kezdetét vette – a 2014-2020. évi programok a 2007-2013 években működtetett
1

összefoglalás a helyzetértékelő munkarész 2.3/b A területfejlesztés intézményrendszere c. fejezete alapján
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intézményi struktúrától merőben eltérő formában kerülnek végrehajtásra. A Kormány
döntése értelmében az uniós fejlesztési források felhasználását központi
koordinációval működő decentralizált intézményrendszernek kell támogatnia,
amelyben hatékony központi koordináció mellett érvényesül az ágazati
szakpolitikákért felelős tárcák tervező és irányító szerepe. Ennek érdekében a
források felhasználásában meghatározó szereppel bíró, az egyes operatív
programokhoz kapcsolódó irányító hatóságok (IH) az ágazati szakpolitikákért felelős
tárcákhoz kerülnek.

Operatív program
(indikatív megnevezés)
Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP
(GINOP)
Versenyképes Közép-Magyarország OP
(VEKOP)
Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)
Intelligens Közlekedésfejlesztési OP
(IKOP)
Környezeti és Energetikai Hatékonysági
OP (KEHOP)
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)
Koordinációs OP (KOP)
„Vidékfejlesztés, halászat” OP

Szakmai tartalom
meghatározásáért első
helyen felelős tárca

Irányító hatóság
elhelyezése

NGM

NGM

NGM

NGM

NGM

NGM

ERFA, KA

NFM

NFM

ERFA, KA

NFM, VM

NFM

EMMI

EMMI

ME

ME

VM

VM

Forrás
ERFA,
ESZA
ERFA,
ESZA
ERFA,
ESZA

ERFA,
ESZA
KA
EMVA,
ETHA

A 2014–2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok szerkezete

Az IH-k átszervezésével párhuzamosan várhatóan változás kíséri majd az alapok
kezelése során eljáró szervezeteket, azaz a közreműködő szervezeteket (KSZ) is. Az
intézményrendszer szükségszerű átalakításának továbbgondolására a Széchenyi
Programiroda kapott felhatalmazást a Kormánytól az 1046/2013. (II.5.) Korm.
határozata alapján. A kifizetési kérelmek összeállítására és benyújtására, a
kifizetések fogadására kijelölt szervezet az igazoló hatóság jelenleg a Magyar
Államkincstár (MÁK). Az irányítási és ellenőrzési rendszerek hatékony, eredményes
és gazdaságos működésének biztosításáért az ellenőrzési hatóság, a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal (KEHI) felel. A megyei önkormányzatok, vagy közös képviseletük
az operatív programok (különösen a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programra) monitoring bizottságában és döntés előkészítő bizottságaiban kaphatnak
szerepet.
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Stratégiai irányítás
döntés

NFK (Nemzeti fejlesztési
kormánybizottság

Operatív irányítás - koordináció
döntés-előkészítés és monitoring

Szakpolitikai felügyelet
szaktárcák és ME

ME (Miniszterelnőkség)

NGM

NFM

VM

EMMI

Nemzetgazdasági
Minisztérium

Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium

Vidékfejlesztési
Minisztérium

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

IKOP IH

VH OP

EFOP IH

Intelligens
Közl.fejl.-i OP

„Vidékfejlesztés
, halászat” OP

Emberi
Erőforrás
Fejlesztési OP

Koordinációs
OP

ESZA,
VÁTI

ME
(SZPI),
NFÜ

GINOP IH
Gazd.fejlesztési
és Innovációs
OP

Irányító Hatóságok
OP struktúra tervezete szerint

VEKOP IH
Versenyképes
Közép-Mo. OP

ME
Miniszterelnökség

KOP IH

KEHOP IH
Körny. és Energ.-i
Hatékonysági OP

TOP IH
Terület- és
Településfejl-i
OP

Közreműködő Szervezetek
rendelkezésre álló erőforrások

MAG,
RFÜ
Megyei
Önkormányzatok

ETE IH-k
?!?

KIKSZ,
NKEK

MVH,
NAKVI

6. számú ábra: Európai uniós fejlesztési források felhasználását biztosító tervezett intézményrendszer

VI.

A tervezési folyamat, a társadalmasítás és legitimáció leírása

A tervezési folyamat előkészítő fázisában elkészítettük azt a helyzetértékelő
dokumentumot mely megalapozta a területfejlesztési koncepció célkitűzéseit. A
helyzetfeltáró munkarészek (helyzetelemzés, helyzetértékelés) elkészítése a
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet alapján történt. Munkánk fő célja a megye
helyzetének minél alaposabb feltárása volt, éppen ezért a rendelkezésre álló
szakmai anyagok és a bekért legfrissebb (KSH adatok) mutatószámokon túlmenően
számos személyes találkozóra (mikrotérségi találkozó) is sor került a megye teljes
területét felölelve, melynek keretében a térségfejlesztésben, településfejlesztésben
érintett szereplők elmondhatták véleményüket és információt is cserélhettek egymás
között.
A személyes találkozókkal egy időben a megye mind a 109 települése
tekintetében - az önkormányzatok esetében - kérdőíves felmérést készítettünk,
melyben a korábbi finanszírozási időszak tapasztalatairól és a megvalósított
fejlesztésekről kértünk információt, valamint rákérdeztünk a településeket jelenleg
jellemző problémákra és a középtávú (2014-2020) fejlesztési elképzelésekre is. A
megyei helyzetfeltáró munkarészek elkészítése során figyelembe vettük az Európai
Unió 2014-2020-as programozási időszakára vonatkozó jogszabályait, ajánlásait,
különös tekintettel az Európa 2020 stratégiára és annak célterületeire.
Az adatgyűjtés során döntően másodlagos forrásból származó információkra
támaszkodtunk (már meglévő megyei vagy megyét érintő tanulmányok feldolgozása
és szintetizálása), kisebb mértékben primer adatokra is támaszkodtunk, melyeket a
MTFK tervezése során összegyűjtöttünk, ebből következtetéseket vontunk le és
elemzéseket jelenítettük meg. A helyzetfeltáró munkarészben vizsgáltuk a megye
demográfiai, gazdasági, turisztikai, mezőgazdasági, humán szolgáltatási és
közlekedési, környezeti és kommunális infrastrukturális helyzetét. A helyzetértékelés
kitér ugyanakkor a megye külső környezetének vizsgálatára, a belső erőforrások
vizsgálatára térképi megjelenítésekkel. A tervezési munka során áttekintettük a
megyét érintő ágazati koncepciókat, területfejlesztési elképzeléseket és hatályos
területi terveket. Munkánk során újra felkerestük a megye területfejlesztésben érintett
főbb szereplőit, partnerségi tervet készítettünk az érintettek bevonására, a velük való
folyamatos kapcsolattartásra. Kiértékeltük a megyei területfejlesztéshez kapcsolódó
eszköz- és intézményrendszert.
Az összegyűjtött adatok az elvégzett elemzések és az azokból levonható
következtetések után elkészítettük Tolna megye helyzetértékelését (SWOT elemzés,
fejlesztési irányok bemutatása és a lehetséges cselekvési területek meghatározása).
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése először 2012. szeptemberében egy
munkaanyagot ismert meg és véleményezett, majd 2012. november 30-án elfogadta
a végleges helyzetértékelést, amit a további tervezési munkára alkalmasnak talált.
A területfejlesztési koncepció javaslattételi fázisában az elfogadott Partnerségi
Terv alapján a tervezési munkába több mint 200 partnert vontuk be (109 települési
önkormányzat, a megye szempontjából meghatározó vállalkozások, érdekvédelmi
szervezetek, civil szervezetek, vállalkozói együttműködések, pénzintézetek,
államigazgatás területi szervei, stb.). A partnerekhez eljuttattuk a helyzetfeltáró
dokumentumot, kikértük véleményüket a megyei célrendszer felállítása során.
Szakmai konzultációs fórumokat szerveztünk 2013. január 23-24-25-én a
gazdaságfejlesztés, a humánerőforrás-fejlesztés és a vidékfejlesztés, mint megyei
szinten kiemelten fejlesztendő fő irányok mentén. A Tolna Megyei Önkormányzati
Hivatal szakmai elképzeléseit ismertettük a rendezvényeken, ahol az érintettek ezt

véleményezhették, illetve megfogalmazhatták saját javaslataikat. A rendezvényeken
megfogalmazott gondolatokat, valamint az írásban is beérkezett véleményeket
beépítettük a Területfejlesztési Osztály által összeállított munkaanyagba. A Tolna
Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-én a készülő koncepciót, annak
munkaanyagát véleményezte. A partnerszervezetekkel közösen folyt a koncepció
készítése 2013. február 28-ig. A szakmai dokumentum társadalmi vitára bocsátását
2013. március 1-jén megkezdtük és a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet alapján 45
napig volt további vélemények, javaslatok, észrevételek megküldésére. A Tolna
Megyei Önkormányzat Közgyűlése döntése alapján a társadalmi vita további egy
hónappal – 2013. május 15-ig – meghosszabbításra került. A társadalmasítás
lezárását követően 2013. május 15-től a beérkezett (értékelhető) véleményeket
feldolgoztuk és beépítettük a koncepcióba. Tolna Megye Területfejlesztési
Koncepcióját a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése várhatóan 2013. november
végi közgyűlésén fogadja el. Megkezdődött a koncepció mentén a megyei stratégiai
és operatív programozás, a megyei fejlesztési elképzelések, projektek gyűjtése,
összesítése is.
A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció minden jelentősebb fázisát,
illetve megalapozó dokumentumát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése mint
választott testület fogad el és hagy jóvá. A dokumentum megalapozottságát és
széles körű elismerését és elfogadását szolgálja az a nagyszámú partneri kör
bevonása, amely a tervezési munka során nagy jelentőséggel bír. A jelenlegi
tervezési munka egyik alapvető célja, hogy az érintettek, a majdani
kedvezményezettek, illetve azok képviselői maguk alakíthatják, határozhatják meg a
jövőbeni fejlesztési célokat, fejlesztési irányokat.

66

68

69

70

71

A Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójának javaslattételi szakaszában a megye jövőképének
meghatározása (2030-as célállapotra) és ennek elérését segítő megyei célrendszer elfogadásához
kapcsolódó javaslatok Tolna Város Önkormányzata részéről

Általános észrevételek:
Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójának alapját a 2012. november 30-án a Tolna Megyei
Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott helyzetértékelés adta. A dokumentum meghatározza a
megye jövőképét („Otthon lenni Tolna megyében”), a megye fejlesztésének átfogó
(gazdaságfejlesztés, humánerőforrás – fejlesztés, vidékfejlesztés) és stratégiai céljait (új K+F+I és
logisztikai központok kialakítása vállalkozói együttműködések létrehozásával iparáganként,
termékpályánként; piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése; a megye
természeti erőforrásainak és épített környezetének szélesebb körű megismertetése, potenciáljának
javítása és tematikus összekapcsolása; a mindenkori piaci igényekhez igazított megyei szakképzési
rendszer kialakítása; a megye korszerkezetének fiatalítása; mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy
hozzáadott értékű termék előállítás, feldolgozás, piaci értékesítés és agármarketing tevékenység
termelői együttműködéssel; vidéki életminőség javítása és rurális térség népességmegtartó
képességének elősegítése).
A megfogalmazott átfogó, valamint stratégia célok, és a hozzájuk rendelt célrendszer konkretizálása,
konkrét projekt – és programjavaslatok kidolgozása mindenképpen szükséges és kívánatos, a
célrendszer felállításával azonban egyetértünk.
A megye jövőképnek mottójára vonatkozó javaslat: „Víz, történelem, élhető környezet – Tolna
megye”
A térség erőteljes agrárjellege meghatározza a települések arculatát. A mezőgazdasági termék
előállítás jelentős, valamint a megye jól képzett mezőgazdasági szakembergárdával rendelkezik, de az
adottságokra épülő feldolgozó ipar szinte teljesen hiányzik. Meghatározó jelentőségű, hogy a
jövőben milyen módon fejleszthetőek a hagyományosan jelen lévő iparágak, valamint a
mezőgazdaság, mely a gazdasági növekedés motorja.
Tolna megye kitörési pontja lehet továbbá az a természeti környezet, amellyel jelenleg is
rendelkezik. A jelen lévő termálvízkincset – a megyei adottságok figyelembevételével – az
egészségturisztikai hasznosítás mellett energetikailag és mezőgazdaságilag is indokolt hasznosítani.
Az általános fejlesztési célok között célszerű megjeleníteni a közúti és vasúti közlekedési
infrastruktúra fejlesztését (különös tekintettel az M9 gyorsforgalmi út), a táji, környezeti
szempontok figyelembevételével.
Meggyőződésünk, hogy olyan fejlesztésekre kell koncentrálni, amelyek növelik a helyben történő
foglalkoztatás arányát, és figyelemmel a térségi adottságokra - ez elsődlegesen a munkaerő igényes
mezőgazdasági ágazatok – valamint a hagyományosan jelen lévő iparágak támogatásával érhető el.
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Konkrét észrevételek:
A megye természeti erőforrásainak és épített környezetének szélesebb körű megismertetése,
potenciáljának javítása és tematikus összekapcsolása
A turisztikai fejlesztések körében a jelenlegi tervezetben nem jelenik meg a történelmi örökség
bemutatása, további feltárások finanszírozása különös tekintettel a római kori erőd- és
határőrrendszer bemutatására (limes). Célszerű lenne történelmi bemutatóhelyeket létesíteni az
érintett települések közvetlen közelében (Dunakömlőd, Madocsa, Bölcske, Szekszárd, Tolna stb.),
amely részese lehet a tolna megyei turisztikai programkínálatoknak. (A Világörökségi várományos
területek között a stratégia 27. oldalán megemlítésre kerül a római kori limes, ugyanakkor ehhez nem
kapcsolódik specifikus fejlesztés.)
Fontosnak tartjuk olyan turisztikai attrakciók – és programok kialakítását, amelyek lehetővé teszik a
megyében történő többnapos tartózkodást. Jelenleg alacsony a Tolna megyében eltöltött
vendégéjszakák száma, amely arra utal, hogy az egy napos látogatások magas arányt képviselnek,
ugyanakkor hiányzik a tartózkodási idő növeléséhez hozzájáruló programelemek jelenléte.
A Duna-menti rekreációs térség kialakítása során javasoljuk, hogy a kerékpárturizmus
infrastrukturális háttere biztosításra kerüljön legnagyobb magyarországi folyónk, a Duna tolna
megyei szakaszán is - hasonlóan a Duna part bács-kiskun megyei részéhez, ahol Baja és Dusnok között
a töltésen már kiépült a kerékpárút.
A kerékpárút hálózat további bővítése is javasolt Szekszárd – Tolna – Fadd-Dombori útvonalon, amely
út csatlakozhatna Fadd-Dombori üdülőövezetének térségében a korábbiakban említett Duna menti
kerékpárút hálózathoz.
A Duna-menti rekreációs térség kialakításánál ajánlott vízi túra megállóhelyek létesítése az élő Duna,
a Sió, valamint a környezetükben található nagyobb holtágak mentén. Javasolt továbbá a
megállóhelyek összekötése, kapcsolása valamilyen már meglévő, vagy a jövőben kialakításra kerülő
turisztikai attrakcióval, szálláshellyel.
Vidékies térségek gazdasági szerepvállalásának megerősítése, és vonzó vidéki élettér megteremtése
A helyben előállított termékek piaci értékesítésének elősegítéséhez kapcsolódóan javasoljuk, hogy a
helyi minőségi (akár bio) termékek országos, és nemzetközi megjelenése, promóciója
(hangsúlyozva az egyes tájegységi specialitásokat) támogatásra kerüljön. Gondolunk itt például a
mecseki vadon termő gombafélék, gyógynövények szárított formában történő – valamint a háztáji
gazdaságokban bio módon nevelt szárnyasok- sertésfélék, sajtfélék, különleges méhészeti termékek
(pl.: repceméz, kökényméz, levendula méz stb.) kereskedelmének elősegítésére.
Minőségi haltenyésztés – és feldolgozás során nem kizárólag a meglévő halászati gazdaságok
támogatása lenne célszerű, hanem új gazdaságok indítása, különleges tájegységi, egyedi halfajok
telepítése, valamint a Mecsek környezetében esetlegesen a nyugat-európai piacra gondolva az
Európai Unióban is népszerű halfajták telepítése is indokolt lenne (pl.: Mecsekben megélhet a
pisztráng).
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A klímaváltozás negatív hatásainak mérséklése terén gondolnunk kellene az 1800-as évek nagy
folyamszabályozása során az élő Dunáról leválasztott holtágak ilyen célú újrahasznosítására, az
elmúlt évszázad során feltöltődött holtágak medrének ismételt kimélyítésére, ezen holtágak az élő
Dunával történő kontrollált, szabályozható összeköttetésére, mely vonzóbbá tenné ezen természetes
vizeket turisztikai -, halgazdálkodási, valamint hasznosabbá vízgazdálkodási (nagyméretű árvizek
levezetése és víztározási) szempontból.
A stratégia 3. pontjának (A célrendszer koherencia vizsgálata) 3.3.1. pontjában megjelenő
„Horizontális célok, elvek” pontban megjelenő alábbi két szempontot a következők szerint javasoljuk
kiegészíteni:


elsősorban helyi erőforrásokra, értékekre és hagyományokra épülő fejlesztések;



innovatív, egyedülálló fejlesztések
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A tárgybeli tervezettel kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszem:
I. Általános észrevételek:
1. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Kormány rendelet 1. mellékletének,
2.1. c) pontja – „A térséget érintő ágazati koncepciók, területfejlesztési elképzelések és
hatályos területi tervek áttekintése: az Országgyűlés és a Kormány által jóváhagyott és az
egyéb ágazati fejlesztési stratégiáknak a megyére érvényes vonatkozásai” – alapján javaslom
a koncepció véglegesítése során figyelembe venni, a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási
Stratégiáról (a továbbiakban: NTFS), valamint végrehajtásának a 2012-2014. évekre szóló
kormányzati intézkedési tervről szóló 1430/2011. (XII. 13.) Kormány határozatban foglalt
célkitűzéseket és intézkedéseket.
Az NTFS 2011-2020 közötti időszakra megfogalmazott hármas célrendszere alapján
csökkenteni kell a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élők arányát, meg kell

akadályozni a szegénység újratermelődését, és javítani kell a társadalmi gazdasági
javakhoz, közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférést, valamint erősíteni
kell a társadalmi összetartozást, továbbá a befogadás elérése érdekében hangsúlyos
szerepet kell szánni a szemléletformálásnak. Az NTFS fő beavatkozási területei a gyermek
jól-lét, az oktatás-képzés, a foglalkoztatás, az egészségügy és a lakhatás. Az NTFS helyi
(települési) szintű megvalósítása a helyi esélyegyenlőségi programokon keresztül történik,
amelyek megléte 2013. július 1-jétől a hazai és uniós forrásokhoz jutás alapfeltétele. Ezért
szükségesnek tartom a helyi esélyegyenlőségi programok és a megyei elképzelések
összhangjának megteremtését.
A fentiek alapján javaslom, hogy a koncepcióban markánsabban jelenjenek meg a
hátrányos helyzetű csoportok helyzetének javításával kapcsolatos tervek, fejlesztések a
megyére jellemző specifikumok hangsúlyozásával.
2. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Njtv.) 10. §
- (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzatok alapvető feladata a nemzetiségi
érdekek védelme és képviselete a nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörének
gyakorlásával;
- (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a nemzetiségi ügyek ellátása körében
biztosítja a nemzetiségi jogok érvényesülését, e körben ellátja különösen a település,
megye illetékességi területén jelentkező, a kulturális szolgáltatással, nyilvános
könyvtári ellátással, muzeális intézmények fenntartásával, közművelődéssel,
tájékoztatással, a nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és
elektronikus sajtójával, a szociális alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással
kapcsolatos helyi önkormányzati feladatokat;
- (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata
részletesen szabályozza a helyi önkormányzat képviselő-testülete feladatait a
településen, megyében működő
a) települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzattal,
b) nemzetiségi egyesülettel történő együttműködés során, ide értve a javaslatok,
kezdeményezések kezelését, a véleményezési és egyetértési jog gyakorlásának
részletes rendjét.
Az Njtv. 118. § (1) bekezdés d) pontja értelmében az országos nemzetiségi önkormányzat
egyetértési jogot gyakorol - az adott nemzetiséget közvetlenül érintő kérdésekben - a
fejlesztési tervekkel kapcsolatban.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a
értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban,
fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A fejlesztési
terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi
önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és
gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó
feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A fejlesztési terv - a megyei
területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2)
bekezdés c) pontja szerint a településfejlesztés során figyelembe kell venni a helyi népesség
identitásának erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és gazdagságának megőrzését.
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A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 13. §- a értelmében megyei
önkormányzat feladatainak ellátásában együttműködik a települési önkormányzatokkal, a
megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási
szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel, továbbá a megye területén
összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési
elképzeléseit, ennek keretében.
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. r.)
- 13. § (1) bekezdése értelmében a területfejlesztési koncepciók és programok
kidolgozásának része az állampolgárok, a tervezéssel érintett területen működő
érdekképviseletek, társadalmi szervezetek és vállalkozások tervezésbe való bevonását
részletező partnerségi terv;
- 17. § (1) bekezdése szerint a területfejlesztési koncepciót és programot, valamint a
területrendezési tervek elfogadás szempontjából fontos részeit tartalmazó
dokumentációját véleményezésre meg kell küldeni az egyeztetésben résztvevők
részére, valamint társadalmi egyeztetés céljából közzé kell tenni a TeIR-ben. A
területrendezési terv kidolgozásáért felelős szervnek gondoskodnia kell arról, hogy az
eredeti méretarányú tervlapokat és rajzi mellékleteket tartalmazó teljes dokumentáció
megtekinthető legyen.
Az előzőekben hivatkozott jogszabályhelyekre tekintettel javaslom a Tolna megyében
működő helyi nemzetiségi önkormányzatokat a fejlesztési terv készítésébe érdemben
bevonását, továbbá a terv elfogadása során kell az érintett országos nemzetiségi
önkormányzatok egyetértési jogának biztosítását. A hivatkozott jogosítványok
álláspontom szerint attól függetlenül megilletik az érintett nemzetiségi önkormányzatokat,
hogy a Korm. r. 18. § (1) bekezdésben hivatkozott 10. melléklet a véleményezésre jogosultak
között a nemzetiségi önkormányzatokat nem említi.
3. Az egészségre vonatkozó célok közvetlenül nem jelennek meg koncepció célrendszerében
hanem csak az átfogó célok meghatározása ,,A megye gazdasági potenciáljának növelése, a
vállalkozói aktivitás erősítése” és ,,A megye fejlesztésének stratégiai céljai” között kerül
megemlítésre: ,,A megye természeti erőforrásainak és épített környezetének szélesebb körű
megismertetése, potenciáljának javítása és tematikus összekapcsolása” témakörben a
,,Termál- és gyógyturizmus megyei központjainak további fejlesztése, új központok létesítése”
illetve ,,Új K+F+I és logisztikai központok kialakítása vállalkozói együttműködések
létrehozásával iparáganként, termékpályánként”. Javaslom a vonatkozó fejezet további
fejlesztéseit tartalmazó elképzelések leírását, illetve az iparágankénti koncepciókkal,
különös tekintettel az egészségipari K+F+I megyei szintű bemutatására rész
terjedelmének bővítését.
4. Álláspontom szerint a dokumentumból hiányoznak az egészségügyi ellátórendszer,
egészségügyi adatok, mutatók bemutatása, a megye lakosságára vonatkozó prevenciós
tevékenységek leírása, az alap- és a járóbeteg szakellátás európai uniós fejlesztésének
kifejtése, a projektek rövid összefoglalása, a betegellátást végző intézmények finanszírozási
helyzete és a népegészségügyi célokat megalapozó fejlesztések, statisztikák. Javaslom az
elérni kívánt egészséget és egészségügyet érintő célok érdekében megvalósítandó
tevékenységek, feladatok részletesebb kifejtését.
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5. A kulturális örökség elemeinek általános (néhány esetben statisztikai pontosságú)
szerepeltetése, illetve az azokkal kapcsolatos általános-általánosító megállapítások
helyénvalóak és igazak, ugyanakkor nem kellően részletesek és adatgazdagok. A közölt
adatok szinte teljesen megmaradnak a mintegy egyetlen tömbként (ha stilisztikai és időrendi
bontásban is) való bemutatás szintjén. Az egyes kulturális örökségi elemek konkrét
helyzetéről, megőrzési-műszaki állapotáról, fejlesztési potenciáljának összetevőiről, illetve
teherbírási kapacitásának akárcsak becslésszerű bemutatásáról nem sok információt tartalmaz.
Annak érdekében, hogy a fejlesztési prioritások megállapíthatók, a fenntartható és
fenntartó fejlesztést célzó folyamatok tervezhetők legyenek javaslom az adatok
közlésében olyan és csoportosítás alkalmazását, hogy abból részletesebb képet lehessen
kapni az örökségi elemeknek (kastély, hagyományos helyi építészeti (népi) műemlék,
egyházi épület, városi együttes, településkép stb.) a jelenlegi helyzetéről-állapotáról.
6. A kulturális intézmények (különösen a könyvtárak, amelyek a megye településein
megtalálhatók és a muzeális intézmények) jelenlegi állapota és hatásainak kimutatása a megye
életére és gazdaságára nem található meg az anyagban. A kulturális turizmusban rejlő
lehetőségek nem kerültek bemutatásra.
7. A tervezetben a megye nemzetiségi közösségei helyzetével kapcsolatos megállapítás,
fejlesztési cél nem lelhető fel. A német nemzetiségű lakossággal kapcsolatban két
megállapítás található (9. oldal, 31. oldal), és ezek sem nemzetiségi jogi összefüggések:
„Jelentős német nemzetiségű, német ajkú lakosság, valamint a megye erős német gazdasági
kapcsolataira épülő gazdaságfejlesztési lehetőségek kihasználása elsősorban a világhírű német
gépgyártási tapasztalatokra alapozva.”
8. „A múlt örökségének ápolása, kulturális szolgáltatások fejlesztését képező, illetve az
identitás megerősítése (C2.6) megjelenik az épített örökség (egykori kúriák, kiskastélyok)
védelmében, fenntartható hasznosításában, funkcióbővítésében (I.3.1.), valamint a megye
hagyományos, régi múltú ipari ágazatainak újbóli felvirágoztatásában (tejipar I.2.1., bőr- és
textilipar I.2.2., borászat és pincefalvak népszerűsítése I.3.6.), illetve a német nemzetiségi
gyökerekre támaszkodó, német kapcsolatokat felhasználó gépgyártás erősítésében (I.2.6.).
Továbbá a helyi identitás tudat erősítése önálló elemként is megjelenik célrendszerünk, a
helyi közösségfejlesztő szakemberek képzésén, alkalmazásán keresztül.”A megye roma
nemzetiségű lakossága kizárólag a roma integrációval, felzárkózással összefüggésben kerül
megemlítésre.
II. Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepciója (társadalmi egyeztetési változat)
Általános észrevételek
1.
A megye konkrét fejlesztési céljait, programjait, a 2.1.; 2.2.; 2.3. fejezeteken belül
legalább röviden lehetne ismertetni, amelyben meg kell jeleníteni a kulturális örökség
társadalmi és gazdasági potenciáljának kiaknázásában rejlő fejlesztési irányokat, valamint a
közösségfejlesztésre irányuló elképzeléseket. A kulturális örökség bemutathatóvá tételében,
azok programcsomagokba szervezésében a megyei szintnek jelentős szerepe van.
Meg lehet említeni továbbá a kulturális intézményrendszer kiterjedtségét, amelyre építve az
oktatás minőségének emelése, az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása,
a társadalmi kohézió erősítése, a közösségfejlesztés, a digitális jártasság fejlesztése, az
identitástudat erősítése valósítható meg.
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A kulturális szolgáltatások - az oktatással szorosan együttműködve, és építve a
közművelődési, könyvtári, múzeumi, művészeti intézményrendszerre – jelentős társadalmi,
továbbá közvetlen és közvetett gazdaságfejlesztő hatással bírnak. Kiemelkedően
hozzájárulnak továbbá a versenyképes humán erőforrás fejlesztéséhez, a készségek és
képességek megalapozásához, a tehetséggondozáshoz, az egész életen át tartó tanulás
lehetőségeinek biztosításához, a mélyszegénységből fakadó szociokulturális hátrányok
leküzdéséhez, így a társadalmi felzárkózás elősegítéséhez. Gazdasági hatásuk révén
hozzájárulnak a munkaerő-piaci versenyképesség növeléséhez a kulturális és kreatív ipar
területén szükséges ismeretek bővítéséhez.
2.) „1. A megye jövőképe” részhez- (4. oldal) 2013-tól Szekszárd Megyei Jogú Város megyei
és városi feladatokat egyaránt ellátó könyvtárat tart fenn, a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtárat. A megyei könyvtár feladata a város és megyei települések könyvtári ellátásának
szervezése, a kistelepülési könyvtárellátási rendszer működtetése. A könyvtár főépülete az
1960-es években készült, így már nem tud megfelelni a mai kor és a használók igényeinek.
Javasoljuk, hogy a következő 2014-2020 fejlesztési időszakban a megyei könyvtár épületei
kerüljenek egy új, a komplex feladatellátást biztosító helyszínre, vagy minél előbb kerüljön
sor az épületegyüttes külső és belső felújítására és infrastruktúrájának korszerűsítésére,
amelynél már a hatékony energiafelhasználási megoldásokat is javasoljuk felhasználni, ezzel
fenntarthatóvá téve a könyvtári épületeket. Javaslom, hogy a megye könyvtári és muzeális
intézményei is kerüljenek korszerűsítésre a lakossági igényeknek megfelelően, amelyek így
alkalmassá válnak a közösségi programok megszervezésére és a tanulás és képzés
támogatására.
Részletes észrevételek
1.)
Javaslom, hogy a Tervezet „2. A megye célrendszerének bemutatásáról” szóló fejezet
(5. oldaltól) közvetlen célrendszerében kerüljenek nevesítésre az egészségre vonatkozó célok.
2.)
Javaslom a Tervezetben az egészséget és egészségügyet érintő célok érdekében
megvalósítandó tevékenységek, feladatok megjelenítését és részletes kifejtését
3.)

Javaslom a Tervezetben a lakosság népegészségügyi mutatóinak bemutatását.

4.)
A Tervezet „A vidékies térségek gazdasági szerepvállalásának megerősítése és vonzó
vidéki élettér megteremtése” című részfejezet (14-18.o.) Mobil és helyi szolgáltatások
megteremtése kistelepüléseken című részénél véleményem szerint jelenjen meg az alapellátás
prevenciós kapacitásának megerősítése (pl. Egészségfejlesztési Irodák létrehozása).
5.)
A Tervezet 18. oldal „A jövőkép, a fejlesztési elvek és az átfogó cél kapcsolatának
bemutatásánál” a célrendszer kapcsolatát véleményem szerint össze kell vetni a Semmelweis
Terv célrendszerével.
6.)
Véleményem szerint szükséges de nem elégséges feltételek az 5. és 20. oldalakon
található „humánerőforrás-fejlesztéshez” az oktatás, a képzések fejlesztése, a munkahelyek
létrehozása és a fiatalok lakáshoz jutásának támogatása, azonban elsősorban a lakosság
egészségi- és fizikai állapota határozza meg a humánerőforrás-kapacitást, amelyre alapozható
a humánerőforrás-fejlesztés, ezért javaslom itt, vagy a 15. oldalon található „Vidéki
életminőség javítása és a rurális térség népességmegtartó képességének elősegítése” részben
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a megye egészségügyi helyzetének bemutatását. Javaslom továbbá az Egészségügyi ellátás
korszerűsítése, Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Időskorúakról gondoskodó komplex
és integrált rendszer kialakítása területek fejlesztéseinek leírását
7.)
A Tervezet 43. oldalán a felsorolás 5. pontjának az alábbiak szerinti szerepeltetését
javaslom: „egészségügyi politika egészségpolitika: mindenki (különösen a vidékies
térségekben élők) számára biztosítsa az azonos minőségű prevenciós szolgáltatásokhoz és
egészségügyi ellátáshoz, szociális alapellátáshoz való hozzáférést”;
9.) A „Stratégiai célok” ábrában (6. oldal) javaslom az alábbi cél kiegészítését:
„A megye természeti erőforrásainak és épített környezetének szélesebb körű megismertetése,
potenciáljának javítása és fenntartható hasznosítása, tematikus összekapcsolása”
10.) Álláspontom szerint a védett értékek helyi (kulturális, közművelődési, oktatási célú)
hasznosítási igénye és képessége előnyt kell élvezzen a tisztán gazdasági célú
jövedelemtermeléssel szemben. Az ilyen funkcióval ellátott és működtetett, a helyi
közösségek, valamint turisztikai igényeket is kiszolgáló épített örökség elemek gazdasági
hasznosulásán túl a társadalmi hasznosulás is legalább ilyen fontos ezért „A megye természeti
erőforrásainak és épített környezetének szélesebb körű megismertetése, potenciáljának
javítása és tematikus összekapcsolása” rész (9. oldal) alcímének kiegészítését és új alcím
megjelenítését javasolom az alábbiak szerint:
„Védett építészeti értékek gazdasági és turisztikai, valamint közösségi és kulturális célú
hasznosításának elősegítése”
11.) A megye jelentős műemlékekkel, műemlék együttesekkel rendelkezik, azonban azok
értékeinek kibontakoztatása, érték alapú hasznosítása elmarad a nemzetközi átlagtól, még a
már hasznosított elemeket tekintve is, pedig az épített örökség állomány nemzetközi
színvonalú. A megye természeti erőforrásainak és épített környezetének szélesebb körű
megismertetése és potenciáljának javítása és tematikus összekapcsolása (9. oldal) alcímének
kiegészítését és új alcím megjelenítését javasolom az alábbiak szerint:
Épített örökség elemek értékeinek kibontakoztatása, bemutathatóvá tétele, a bennük
rejlő gazdasági és társadalmi potenciál kiaknázása
Épített örökségünk bemutatása, hasznosítása olyan gazdasági potenciált hordozó
erőforrás, amely a múlt emlékeire és értékeire alapozva alkalmas a település- és
térségfejlesztésre, gazdasági jelentőségén túl (munkahelyteremtés, vállalkozásfejlesztés)
a közösségépítésben is fontos szerepet tölt be.
12.) A „Duna-menti rekreációs térség kialakítása” alcím (10. oldal) alatti leírás kiegészítését
javaslom alábbi szövegrésszel:
A kulturális intézmények komplex, a helyi örökségre, hagyományokra és ünnepekre
épülő program és foglalkozássorozatokat képesek kialakítani, amelyek a kulturális
turizmus új rendszerének létrehozását segítenék elő, ami a gyógyturizmussal is
összekapcsolhatóvá válik. Az intézmények kulturális szolgáltatási rendszereinek
fejlesztésével erősítik a települések lakosságmegtartó erejét.
13.) Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a kulturális erőforrások fejlesztése alá nem
kizárólag turisztikai célú fejlesztések tartozhatnak. Szükséges külön is hangsúlyozni, hogy a
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kulturális intézményrendszer a területi és a szociokulturális hátrányok leküzdésében, a
közösségfejlesztésben is egyedülálló eszközökkel rendelkezik.
A „Társadalmi megújulás, élhetőbb környezet megteremtése” (12. oldal) alcímhez és új
alcím megjelenítését javasolom az alábbiak szerint
Helyi közösségi identitásfejlesztést és kulturális életet elősegítő kulturális és
közművelődési intézményrendszer és szolgáltatások fejlesztése
A társadalmi hátrányok átörökítését csökkentő, a társadalmi felzárkózást támogató
kulturális intézményrendszer és szolgáltatások fejlesztése a területi egyenlőtlenség
felszámolása, a kulturális javakhoz és értékekhez való hozzáférés javítása érdekében.
14.) A „Helyi közösségi identitásfejlesztést és kulturális életet elősegítő közösségfejlesztő
szakemberképzés indítása” alcím (12. oldal) kiegészítését javasolom az alábbi szövegrésszel:
„A közösségszerveződés mellett fontos a lakosság képzése is főként a digitális jártasság
elsajátításában, az olvasáskultúra fejlesztésben és a funkcionális analfabetizmus
csökkentését támogató szövegértés fejlesztésében. Ezen nem formális képzéseket a
könyvtárak végzik a településeken, amelynek fejlesztése az igények mentén szükséges a
2014-2020-as időszakban. Szükséges olyan hosszú távon is fenntartható könyvtár- és
múzeumpedagógia foglalkozások fejlesztését, amelyek a gyermek- és ifjúsági korosztály
számára nyújt segítséget a formális oktatási tananyagok elsajátításához és a helyi
értékek megismeréséhez és a kreatív iparokhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztéséhez.
Emellett fontos az önkéntesek képzése, akik a kulturális intézmények (könyvtárak,
muzeális intézmények) közösségi feladatainak ellátásában vesznek részt.”
15.) A „Életminőség javítása és vonzó élettér kialakítása a településeken gazdasági
funkcióbővítéssel” alcím (13. oldal) kiegészítését javasolom az alábbiak szerint:
Indokolt a településeken a szolgáltató szektor szerepének növelése, a kereskedelem
volumenének növelése, az áruválaszték bővítése, kulturális és szabadidős tevékenységek és
szolgáltatások lehetőségének megteremtése. A kreatív ipar megjelenése városokban és
falvakban egyaránt hozzájárulna az életminőség javulásához, az élhetőbb környezet
megteremtéséhez. A könyvtár közösségi szolgáltatásaival és a felnőttképzés
támogatásával segítse elő az életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének
versenyképességének növelését.
16.) A kulturális örökségen alapuló turizmus egyre inkább az egyetlen kitörési pont lehet az
ipar és a mezőgazdaság eltűnése miatt szegénységbe sodródó települések számára. A
kulturális események, a kulturális örökség értékalapú bemutathatóvá tétele minél nagyobb
számban, a kulturális értékek átadása olyan vonzerőt jelenthet, ami a turizmus, illetve a
helyben letelepülő művészek, kulturális intézmények, kisvállalkozók és az ezek kiszolgálására
megjelenő vállalkozások révén megteremti azt a kritikus jövedelemtömeget, amellyel a
közösség megindulhat a fejlődés útján, elősegítve a társadalmi kohéziót is. Az eredeti
helyszíneken való oktatás, a látogatók interaktív bekapcsolása, a művelődéstörténeti
hagyományok felelevenítése kulcsszerepet játszik az identitás erősítésében, a közös történelmi
múlt megismerésében is ezért „A vidékies térségek gazdasági szerepvállalásának
megerősítése és vonzó vidéki élettér megteremtése” rész (15-16. oldal) „Vidéki életminőség
javítása és a rurális térség népességmegtartó képességének elősegítése” alcímének az alábbi
bekezdéssel történő kiegészítését javaslom:
„Épített örökségünk bemutatása, hasznosítása olyan gazdasági potenciált hordozó
erőforrás, amely a múlt emlékeire és értékeire alapozva alkalmas a település- és
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térségfejlesztésre, gazdasági jelentőségén túl (munkahelyteremtés, vállalkozásfejlesztés)
a közösségépítésben is fontos szerepet tölt be. Az elmaradott településeken, térségekben
sok esetben a kulturális örökség, illetve az annak bázisán működő turizmus az egyetlen
kitörési pont és gazdaságfejlesztési lehetőség.”
17.) A „3. „A célrendszer koherencia vizsgálata / 3.1. Belső koherencia vizsgálat / 3.1.1. A
jövőkép, a fejlesztési elvek és az átfogó cél kapcsolatának bemutatása” részhez (18. oldal lap
alja) bekezdés alábbi pontosítását javaslom:
„A megyei fejlesztések során olyan horizontális célrendszert határoztunk meg, amely Tolna
megye hosszú távú fejlődését, fejlesztését tudja biztosítani. Nagy figyelmet fordítunk arra,
hogy a fejlesztések megőrizzék, hasznosítsák és hozzáférhetővé tegyék a helyi természeti és
épített környezetet, a korábban létrehozott értékeket. …”
18.) A „Gazdaságfejlesztést érintő kapcsolatok, kapcsolódási pontok bemutatása” alcím
utolsó bekezdésének (20. oldal) pontosítását javaslom: „Tolna megye természeti
erőforrásainak, kulturális örökségének és épített környezetének idegenforgalmi célú
hasznosítása, a természet közeli, hagyományokat őrző turisztikai termékek fejlesztése
egyszerre jelent gazdasági fejlődést és számos településen új ágazatok kialakulását is új
munkalehetőségekkel.”
19.) „A célrendszer kapcsolata az Új Széchenyi Tervhez” rész második bekezdéséhez /
Egészségipari program/ (34. oldal) Az Egészségipari program keretében bemutatott célok
között szerepeltetni kell a megye kulturális értékek turisztikai hasznosítási igényét is, mivel ez
kitörési pont, a komplex minőségi turisztikai fejlesztés alprogram céljai között szerepel.
Álláspontom szerint Be kell mutatni a kiemelt fejlesztésként támogatott ozorai beruházás
kistérségre és a megyére gyakorolt tervezett hatásait, a megye más (gazdaságfejlesztés,
humánerőforrás, közösség) fejlesztési célú tervezett beruházásaihoz, intézkedéseihez
való kapcsolódását.
20.) A „5. A fejlesztés eszköz-és intézményrendszere / 5.1. A prioritások azonosítása” részhez
(41. oldal): A prioritások közé javaslom felvenni a kulturális intézményrendszer, valamint a
kulturális örökség kapcsán a célrendszerben már megfogalmazott alapvetéseket az alábbiak
szerint:
„2. prioritás: Gazdaság
- K+F+I potenciál erősítése
- ipari parkok és logisztikai központok kialakítása és szolgáltatásainak fejlesztése
- vállalkozásfejlesztés (ágazati preferenciával, turizmus is)
- agrárvállalkozások versenyképességének javítása
- piaci szereplők térségi gazdasági, tudományos együttműködés erősítése
- gazdaságfejlesztés a kulturális örökség fenntartható fejlesztésével és hozzáférhetővé
tételével, annak bekapcsolása a térségi és regionális turisztikai hálózatba”
„4. prioritás: Társadalom
- keresletvezérelt szakképzési és felnőttképzési rendszer kialakítása
- minőségi oktatáshoz, egészségügyi és szociális ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés
megteremtése
- közösségfejlesztés
- kulturális és közművelődési szolgáltatások feltételeinek javítása”
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21.) A „5.2. Felelősség és intézményrendszer – A koncepció üzenetei” részhez (42. oldal)
Ágazatok/ közlekedéspolitika alcím szövegének kiegészítését javaslom:
„közlekedéspolitika: a közlekedési infrastruktúrába történő befektetések révén ösztönözze a
beruházásokat, új vállalkozások létrehozását és a munkahelyteremtést, javítsa a mobilitás, a
munkába járás feltételeit; teremtse meg a rugalmas, igényvezérelt közösségi közlekedés
lehetőségét, biztosítva az egyenlő esélyű hozzáférést a természeti és kulturális örökség
elemeihez”
III. Tolna Megye Területfejlesztési koncepciója (Helyzetfeltáró munkarészek)
Részletes észrevételek
1. A talajgenetikai és talajföldrajzi osztályozási rendszer alapján a magyarországi talajok
egyik fő típusát alkotják a közép- és délkelet–európai barna erdőtalajok, amelyek a
mezőgazdasági művelés nyomán nem alakulnak át más talajtípussá, csak a kulturállapot, azaz
a forgatásos művelés mélysége szerint változataik alakulhatnak ki, úgymint sekélyen (20 cm)
és mélyen (20-40 cm) művelt talajok, illetve forgatott szelvényekkel rendelkező talajok. Erre
tekintettel javaslom 1.2./a Természeti adottságok természeti erőforrások és a környezet
állapotának elemzése alcím 1.2.aa természeti adottságok Földtan cím alatt (19. oldal)
„Tolna megye legnagyobb természeti kincse a kiváló minőségű termőtalaj, termőhelyi
értékszámban csak Békés megye előzi meg. Változatos a talajtakaró is. A táj egykori területét
túlnyomóan barna erdőtalajok uralták. Az utóbbi évszázadokban, emberi hatásra, a talajok
fejlődésében jelentős átalakulás következett be. A mezőgazdaság terjeszkedése nyomán a
barna erdőtalajok mind nagyobb területeken alakulnak át mezőségi talajjá.” szövegrész
szakmai korrekcióját.
2.
A területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró munkarészek munkaanyag 1.2/ae
Környezetei elemek állapota és az alakulásukat befolyásoló fontosabb tényezők” fejezetének
rövid bekezdése foglalkozik a megye levegőminőségének bemutatásával. Ebben megemlítik a
főközlekedési utak menti, közlekedés okozta légszennyezést, felhívják a figyelmet arra, hogy
a megye egyes részein, vezetékes gázszolgáltatás hiány miatt a fűtés is jelentős mértékben
rontja a levegő minőségét. Tolna megye lakosságának is gondot okoz az év meghatározott
időszakaiban a pollenszennyezés. Kedvező hatással van a levegő minőségre az erdőterületek
közelmúltbeli növekedése. Várhatóan további légszennyezettség csökkenéshez vezet a
tervekben szereplő úthálózat bővítés, új kerékpárutak építése, illetve az erdőterület további
növelése. Javaslom a megye légszennyezettségi helyzetének alaposabb bemutatását a
megyében található immisszió mérő állomások adatainak alátámasztásával.
3.
A területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró munkarészek munkaanyag 1.2/eg
Hulladéklerakók hulladékgazdálkodás cím alatt is rávilágított a feltáratlan szennyezőforrások
meglétére a megyébe, ezért nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a veszélyes
hulladékok mennyisége, illetve a jelenlétükből fakadó potenciális és látens
környezetegészségügyi kockázat csökken a megyében. A települési szeméttelepek
rekultivációjával sem magyarázható a veszélyes hulladékok csökkenése, hiszen a kommunális
hulladéklerakó telepekre eleve nem kerülhet lerakásra veszélyes hulladék. A munkaanyag
nem elemezte a szelektív hulladékgyűjtés helyzetét a megyében és a szelektív hulladékgyűjtő
szigetek állapotát ezért javaslom az erre vonatkozó adatok pótlását. Környezet-egészségügyi
szempontból feltétlenül támogatni kell a Dél-Balaton és Sió-völgye hulladékgazdálkodási
projekt, a Kapos-menti hulladékgazdálkodási rendszer, Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodás
projekt, a Közép-Duna Vidéke hulladékgazdálkodási rendszer, valamint a Paksi térségi
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hulladékgazdálkodási rendszer további működését az eddig elért környezetkímélő
hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása végett.
4.
Álláspontom szerint a területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró munkarészek
munkaanyag ismertetett talajhigiénés állapotok rávilágítanak arra, hogy Tolna megye
nagyfokú mezőgazdasági orientáltsága, valamint természeti értékeinek védelme
környezetegészségügyi szempontból megkövetelik az alábbi intézkedések hangsúlyozott
végig vitelét:
- Tolna megyében az elavult technológiával üzemelő ipari telephelyek, a
környezetszennyező mezőgazdasági tevékenység, a felhagyott hulladéklerakók
állapota, az illegális hulladéklerakások, a benzinkutak környéke, illetve a dögkutak
környezete a szennyezőanyagokkal leginkább terhelt területek, melyek felmérése és
kármentesítése elengedhetetlen és sürgető feladat. A megye nagyon nagy
elmaradásban van e tekintetben.
- Támogatni kell a környezeti szempontokat is figyelembe vevő mezőgazdasági
tevékenységet, a táj eltartó képességét figyelembe vevő tájgazdálkodást, illetve az
ökológiai szolgáltatások szemléletén nyugvó területhasználatot. Az agrárkörnyezetvédelem fogalmát következetesen használó európai ágazatfejlesztési
iránymutatásoknak is (pl. új KAP, Élőhely Direktíva, Nitrát Direktíva, Víz
Keretirányelv) egyik közös célkitűzése a gazdák környezetkímélő földhasználat
kialakítására való ösztönzése.
A talajvédelmi, kármentesítési intézkedéseket mind a társadalmi egyeztetésre szánt
„Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020” című tervezetében, mind
„Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója/ Helyzetfeltáró munkarészek” című
dokumentumában véleményem szerint nyomatékosabban ki kell hangsúlyozni.
5.
A területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró munkarészek munkaanyag 1.2./ag
Felszíni és felszín alatti vízkészletek alcím alatt Tolna megye ivóvízbázis-védelmi
programjában ismertetett célokkal környezet-egészségügyi szempontból egyetértek.
megjegyezve, hogy a megyében jelentős a sérülékeny vízbázisok száma és védőterületeik
kiterjedése, ami az adott helyeken minden - potenciális vagy tényleges - talaj- és
vízszennyező forrás felszámolását megköveteli. A megye felszín alatti vizeinek állapotának
javításához az állattartó telepek korszerűsítése jelentősen hozzájárulhat a terhelések
csökkenéséhez, mely folyamat az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásainak
igénybe vételével zajlik. A bejegyzett telepeken kívül fontos feladat a lokális, egyéni, illegális
terhelések felszámolása is.
6. A világörökségi szempontból jelentős világörökség-várományos sorozathelyszín érintett a
megye területfejlesztési koncepciójában: „A római limes magyarországi szakasza - A Ripa
Pannonica Magyarországon”. Ennek megfelelően a Helyzetfeltáró munkarészekben 1.2/b
Épített környezet és a kulturális örökség védelme (műemlékek, régészeti lelőhelyek) fejezete,
illetve annak Világörökség és világörökség-várományos területek bekezdése (55-56. oldalak)
szerint a megye területrendezési terve 11 világörökség-várományos területet (települést)
nevesít. Ezzel kapcsolatban felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti világörökségvárományos terület a megye alábbi 12 települését érinti:
- Dunaföldvár
- Bölcske (Annamatia 7., 8.)
- Paks (Lussonium 3., Annamatia,) (Paks-Dunakömlöd, Paks-Csámpa)
- Dunaszentgyörgy (Lussonium 6., 12.)
- Fadd (Lussonium)
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- Tolna-Mözs (Alta Ripa)
- Szekszárd
- Őcsény (Alisca)
- Várdomb
- Alsónyék
- Bátaszék
- Báta (Ad Statuas)
A Limes várományos helyszínek linearitása, hálózati jellege, kapcsolata a Dunával
infrastrukturális fejlesztést igényelne, amely egybefűzi a régészeti emlékeket, a
kulturális örökséget életképessé és egyben fenntarthatóvá teszi. Itt elsősorban a Duna
menti vízi és szárazföldi (kerékpár) kulturális és sportturizmus fejlesztésére gondolunk. Erre
vonatkozóan a Külügyminisztérium EU Duna Régió Stratégia Kormánybiztosi Titkársága
által irányított metaprojekt az Eurovelo6 kerékpárutat, a vízi pihenőhelyeket és a Limes
lelőhelyeket fogja össze. A projekt neve: Duna menti ökoturisztikai és örökségvédelmi
metaprojekt. Célja a Duna menti idegenforgalmi folyosók és vonzerők rendszerbe szervezése.
A felvetett szempontok érvényesítése érdekében a Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Világörökségi Titkársága készen áll a
tervezőkkel ill. a megyei döntéshozókkal való közvetlen konzultációra.
7.
A területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró munkarészek munkaanyag Az „1.2/b
Épített környezet és a kulturális örökség védelme (műemlékek, régészeti lelőhelyek)” cím
alatti szöveg kiegészítését javasoljuk (az 56 oldal „Népi építészet” rész után)
Tolna megye helytörténeti és helyismereti gyűjteményei a megye könyvtárában és a
városi könyvtárakban találhatók, amelyek a megye írásos emlékeit őrzik és teszik
hozzáférhetővé hagyományos és digitális formában is.
8.
A területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró munkarészek munkaanyag A „1.2/d
Társadalmi környezet / 1.2/da Kulturális adottságok, értékek” alcímek (62.oldal) kiegészítését
javasoljuk a következőkkel:
Tolna megye számos kulturális intézménnyel rendelkezik. A megyében 117 nyilvános
könyvtár és 25 muzeális intézmény látja el korszerű szolgáltatásokkal és programokkal
a megye gyermek és felnőtt lakosságát egyaránt. Ezek az intézmények gyűjtik és őrzik a
megye kulturális örökségének írott, tárgyi és szellemi örökségét és teszik láthatóvá
valamint hozzáférhetővé mindenki számára.
A Tolna megyei könyvtárak használati adatai számokban: (adatok forrása: OSAP Könyvtári statisztika)
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9.
2.1/f A megyét érintő környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi
szabályozások cím alatt (135. oldal) a jogszabályok közé javaslom felvenni „a veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló” 98/2001. (VI. 15.)
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Korm. rendelet; valamint „a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági
felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló” 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendeleteket is.
10. A területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró munkarészek munkaanyag 2.4
Helyzetértékelés cím 2.4/a A térség erősségeinek, gyengeségeinek lehetőségeinek és a
térséget fenyegető veszélyek azonosítása alcím „Veszélyek” között véleményem szerint nem
csak „A klímaváltozás miatt bekövetkező szélsőséges időjárási körülményekhez nem sikerül
kellő mértékben és kellő időben alkalmazkodnia a gazdasági szereplőknek” megállapítást kell
feltüntetni, hanem a talajszennyezettségből, a feltáratlan szennyező forrásokból és a szennyvíz
csatornák hiányából adódó környezet- és humánegészségügyi kockázatokat is. Javaslom ezen
tényezők beemelését az anyagba
.
11.
A területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró munkarészek munkaanyag „2.4/b A
térség lehetséges fejlesztési irányainak bemutatása és ezek alapján a lehetséges cselekvési
területek azonosítása” cím második alcíme „A fenntartható növekedés – az erőforráshatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság megvalósítása” (167. oldal)
álláspontom szerint a felsorolás kiegészítésre szorul a környezetkímélő mezőgazdasági
termelés ösztönzésére vonatkozó célokkal.
Budapest, 2013. „……………….….”
Üdvözlettel:

Dr. Lengyel Györgyi
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A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter véleménye a
Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióról
2013.04.12.
A Dél Dunántúli Gépipari Klaszter örömmel és tisztelettel vállalta a Tolna megyei
területfejlesztési koncepció gépipari szempontokból történő véleményezését.
A Klaszter Tolna megye fejlesztésének átfogó céljaival egyetért, vagyis a gazdaságfejlesztés
és a humánerőforrás-fejlesztése kiemelten fontos terület, melyek fejlesztési eredményessége
nagyban befolyásolhatja a gépiparban működő vállalkozások sikerességét is. Ennek
megfelelően helyesen a stratégiai célok közé került a „Piacképes, hagyományosan is jelen
lévő ágazatok – gépgyártás, fémfeldolgozás- fejlesztése”, megerősítése, piaci részesedésük
növelésének biztosítása, valamint a mindenkori piaci igényekhez igazított megyei szakképzési
rendszer kialakítása.
Gazdaságfejlesztés
A gazdasági fejlesztés motorja a gépipar, így a Klaszter támogatja az új Paksi Atomerőmű
blokk/blokkok létesítését, valamint a gazdaságfejlesztési beruházásokat (élelmiszeripari
feldolgozó üzemek, textil és bőripari üzemek), nem hiába hívják a gépipart a „lehetővé tevő”
ágazatnak. A tervezett paksi beruházás jelentős részben érintheti a helyi gépipart is, ezért
szükséges a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter bevonása, mely nagyságával, sokszínűségével,
különböző technológiájukkal, széleskörű tapasztalatikkal a beruházás során meghatározó
„beszállítói láb” lehetne. Örömmel olvastuk a koncepcióban, hogy elő kívánják segíteni a
„megyében működő gazdasági szervezetek beruházás előkészítésében és megvalósításában
való minél szélesebb körű bevonását.”
A gépipar kiemelt szerepét mutatja, hogy 2011-ben a régióban a közepes- és
nagyvállalkozások termelésének 56%-át, országosan felét produkálta. A gépipari ágazatok
jelenléte a régión belül azonban már jelentős eltérést mutat az országos átlagokhoz képest.
Míg a régióban az 56% az alábbi felbontásban áll össze: az elektronikai ipar csaknem 46%, a
villamos berendezés 5%, a gép, gépi berendezés gyártása 4% és a járműgyártás 1%, addig
országosan ezen gépipari ágak részesedése az előbbi sorrendben 19%, 4%, 7,5%, illetve 20%
volt. (Dél-dunántúli Statisztikai Tükör 2012/4)
Az átfogó célrendszer 1. 2. 6. pontjában jelenik meg a Németországba irányuló gépipari és
gépgyártási kapacitások bővítése, melyet a Klaszter alapvetően támogat, valamint a klaszter
menedzsment szervezete felajánlja segítségét a külső piacok azonosításában, mely az
Enterprise Europe Network-ön keresztül (www.enterpriseeurope.hu) lenne megvalósítható.
Itt jegyeznénk meg azonban a lokalizálódás trendjét is, vagyis a helyi igényekhez, helyi
kereslethez történő alkalmazkodást, azaz olyan termékeket kell gyártani, úgy kell kialakítani a
termékkínálatot, hogy az a helyi piacok számára megfelelő legyen, így nem kell minden áron
külföld irányába mozdulni. Látható, hogy mind a gépipar, mind az elektronikai ipar igen
exportorientált ágazat, ami épp ezért meglehetősen sebezhetővé is teszi.
A fejlesztési politikában nagy hangsúlyt (és támogatást) kap az élelmiszeripar és az agrárium,
amelyek így már képesek a gépesítés finanszírozására, azonban a hazai piacon többnyire az
figyelhető meg, hogy e területeken nem magyar technológiákat alkalmaznak. Pedig meg lenne
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hozzá a hazai tudás is, csak talán a vállalatok eddig nem fordítottak kellő figyelmet a hazai
piacra. A KSH adataiból látható, hogy a gépipari beruházások növekménye elsősorban a
mezőgazdaságban és a szállításban, raktározásban történt gép- és berendezés beruházások
emelkedésből fakad. Az élelmiszeripar és a mezőgazdasági ágak egyre inkább az
automatizálás irányába mennek el, itt a hazai vállalatok számára komoly lehetőség lenne egy
jelentős belföldi piac kialakítására, ha e szegmens igényeinek megfelelő gépeket,
rendszermegoldásokat, vagyis kínálatot vinnének a piacra.
A területfejlesztési koncepciók irányvonalaiként és a trendek alapján a következő
lehetőségeket javasoljuk:
Rövidtávon:
-

Külföldi tőkebefektetések növekedése a hazai gépiparban és elektronikai iparban,

-

Felsőkategóriás piacok kiaknázása (kis volumenű, speciális igények), termék
innovációk e piacra fókuszálva,

-

Gépipari és elektronikai cégek közötti formai és tartalmi együttműködések az új
technológiák hatékony piacra vitele érdekében, például klaszterek, egyesületek
kialakítása (technológiai, teszt- és innovációs központok, szakmai platformok
kialakulása),
Komoly és relatíve rövidtávon megvalósítható kiugrási lehetőség az összefogás.
Az új technológiák költséghatékony és magas színvonalú kidolgozásához, későbbi
bevezetéséhez, elengedhetetlen, hogy a hasonló szakmai területen működő
gépipari és elektronikai cégek között formai és tartalmi együttműködések
szülessenek, partnerség alakuljon ki. Könnyebb így piacra és sikerre vinni a már
említett látens termékeket. Ebben komoly szerepe lehet a helyi, régiós, illetve
országos gépipari és egyéb iparági klasztereknek is. Közös erővel kialakíthatók
technológiai, teszt- és innovációs központok és szakmai platformok (Bubrik 2011,
Kautzsch-Sitte 2011). Azonban az összefogás nem jelenhet meg csupán a
versenyszféra vállalatai között.

-

Hatékony együttműködés kell a klaszterekkel, kamarákkal, a várossal/kormányzattal
és az oktatási intézményekkel.
A legtöbb esetben már a kamarák és város/kormányzat között sem megfelelő a
kommunikáció, de a kamarák és a vállatok között sincs meg mindig a kellő
összhang. A nem megfelelő kommunikáció és ezáltal a talán gyenge lobby
eredménye lehet az, hogy a gépipart több fejlesztési tervben nem kezelik
prioritásként.

-

Kompetencia-központok kialakítása a felsőoktatási- kutatói-vállalati energiák
összefogása érdekében, vagyis a felsőoktatási háttér helyi gazdasággal való
kapcsolatának erősítése,
Az egyetemi kutatás-fejlesztési potenciálok óriásiak, csak sajnos rosszul vannak
kiaknázva. Úgy gondoljuk, hogy az egyetemi kutatások piacközelivé tételével és
megfelelő üzleti szempontú menedzselésével – természetesen az üzleti szféra
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problémáira és fájdalmaira reagálva – nagyon hasznosak lehetnének, ezért
javasoljuk: az eddigi gyakorlat alapján a pályázati pénzekből vásárolt kutatási
infrastruktúrát meg kellene nyitni az üzleti szféra számára. Azaz a laborok és
eszközök (beleértve a kiszolgáló személyzetet is) gépidejét maximálisan ki kellene
használni, és egyszerűen elérhetővé tenni az ipar számára is.
Kutatóhelyek erősítése helyett/mellett a kutatóhelyek KKV és ipari irányú
tevékenységének fejlesztése és erősítése is szükséges. A kutatószférát a vállalati
szféra irányába szükséges dinamizálni.
-

Hazai belső piac kiépítése, különös tekintettel a támogatások miatt tőkeerősebbé vált
élelmiszeripari és mezőgazdasági szegmensekre, amelyek legfőképp automatizálási
megoldásokat keresnek,

-

Komplex termékek, szolgáltatások kialakítása, vagyis tervezés, programozás,
előszerelés és helyszíni szerelés mindegyikét biztosítani kell az ügyfél számára.

Hosszú távon:
-

High-tech elektronikai piac kiszolgálása, különös tekintettel megújuló
energiatermelésre, a környezetbarát anyagokra, a mikroelektronikára és a
nanotechnológiára,

-

A járműipar fellendülése – új és olcsó járműgyártás: szálerősítésű műanyag NABI
autóbuszok, vasúti kocsik, önjáró mezőgazdasági gépek.

-

Nagy jövője lehet a távolból való irányításnak. Az automatizálás, mint kitörési pont
azért is jelentős lehet, mert a lokalizáció és centralizáció miatt a raktárak száma
csökken, a logisztika fejlődik, a pontos, precíz folyamatokhoz, illetve a
költségmegtakarításhoz pedig elengedhetetlenek az ilyen rendszerek.

A terület fejlesztési koncepció véleményezése során nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a
tényt, hogy innováció nélkül nincs fejlődés és új piac.
A gépipari innovációk kialakulását elő kell segíteni. Érdekes példa erre a Pécsett felépült
Science Building, amely szinte kizárólagosan csak egészségügyi kutató központ, a gépipar és
az elektronikai ipar vállalatai nem tudnak kísérletezni, s ez nagyban megnehezíti az új
innovációk születését, a kitörési pontot jelentő technológiák gyakorlati megvalósítását és piaci
bevezetését.
Humán erőforrás-fejlesztés
A területfejlesztési koncepció második célkitűzése a humán erőforrás fejlesztése, mellyel a
Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter egyetért, tekintve a régióban kialakult magasan képzett
szakembergárda és a szakmai után pótlás hiányosságait. A Tolna megyei gépipari cégeknek is
fontos tényező a Pécsi Tudományegyetem, különösen a Pollack Mihály Műszaki Kar, aki a
piaci igényekhez igazítva (figyelemmel a paksi bővítésre is) megoldhatja a felmerült
problémákat.
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Nem megfelelő a kapcsolat az egyetemek és az ipar között. A felsőoktatásban például szükség
lenne a mérnökképzés (BSc és MSc) képzési céljainak újragondolására, az eddigi
tapasztalatok és az ipar igényeit is figyelembe véve , valamint az ipari szereplők oktatásba
történő bevonására.
Elengedhetetlennek tartjuk továbbá a megyei szakképzési rendszer fejlesztését is, olyan piaci
igényeknek megfelelő szakmai képzéseket kell indítani (gépi forgácsolók, hegesztők,
szerkezetlakatosok, CNC gépkezelők, villanyszerelők, ipari gépész stb.), melyek a gépipari
cégeknél állandó igényként merülnek fel, ugyanis sajnos ma jelenleg nem elegendő a magasan
képzett szakember.
A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter megalakulásakor többek között az egyik célkitűzése a
szakképzési rendszer fejlesztése volt, melynek alapján jelenleg is dolgozik a Képzésfejlesztési
stratégiai tervének megalkotásán. A stratégiai tervünk célja, hogy tájékoztatást adjon a
tananyagot illető céges igényekről, a szakképzést megalapozó rendszerek lehetőségeit
azonosítsa, valamint egy olyan együttműködési modellt dolgozzon ki a tanulót fogadó cégek
és az iskolák között, melyek hosszú távon megalapozzák a piaci igényeknek megfelelő
szakember utánpótlást.
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Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójával kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszem:

I. Általános észrevételek:

Jelen tervi dokumentáció elsősorban a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a
területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük,
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Rend.) 3. mellékletének 1. pontjában körülírt területfejlesztési koncepció tartalmi
követelményeinek felel. Az ehhez kapcsolódó feltáró-értékelő anyagot, és a Rend. 9. § (1) alapján
meghatározott területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálati részt azonban a készítők
nem tették elérhetővé. Fentiek alapján ennek közzététele és megismerhetősége szükséges lenne. Az
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet a
megyei területrendezési tervre környezeti vizsgálat (továbbiakban: SKV) készítését írja elő (lásd 1.
melléklet), melyet a tervezési folyamat részeként kell elkészíteni. Ennek megfelelően a tervi
dokumentáció további hiányossága, hogy nem készült el hozzá az SKV. A tervi anyag meg sem említi a
környezeti értékelést. Fentiek alapján mihamarabb el kell kezdeni – az SKV rendeletnek megfelelő
eljárás keretében – a környezeti vizsgálatát a koncepciónak. A területfejlesztési koncepcióban a
dokumentum készítését meghatározó jogszabályi háttér bemutatásánál– a többi vonatkozó
jogszabály mellett – a stratégiai környezeti vizsgálat elvégzését meghatározó alábbi jogszabályokat is
kérem feltüntetni:

- az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet;

- az Európai Parlament és a Tanács bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak
vizsgálatáról szóló 2001/42/EK (2001. június 27.) irányelve

A javaslattételi dokumentum táj- és természetvédelmi szempontból nem szerves folytatása a
helyzetértékelő dokumentumnak, a természetvédelem és tájvédelem célrendszere gyengén
kidolgozott, intézkedései hiányosak. Javaslom az egész javaslattételi fázisban hangsúlyosabbá tenni
az ökológiai és a táji szempontokat. A megyei területfejlesztési koncepció és program hatékonysága
érdekében javasolom minden ágazatot érintően a következő szempontok horizontális integrálását a
megye környezetfejlesztési céljaiba:

kedvező táji adottságok megőrzése, a táj szerkezetének és karakterének kedvezőtlen irányú
változásának lassítása/megállítása;

-

természetes és természetközeli élőhelyek megőrzése;

-

biológiai és táji sokféleség megőrzése;

-

táji örökség (egyedi tájértékek és a kedvező tájkarakter-elemek) megőrzése;

-

a kedvező tájkaraktert őrző termelés, kereskedelem és egyéb szolgáltatások erősítése;

-

a nagyüzemi szántóföldi művelés nagy, összefüggő tábláin a mozaikosság kialakítása

-

meglévő mezsgyék, fasorok megőrzésére, újak telepítése;

működőképes ökológiai rendszerek, zöld infrastruktúrák fennmaradásának és fejlesztésének
biztosítása;

-

az ökoszisztéma szolgáltatások megőrzése;

-

tájidegen inváziós fajok terjedésének visszaszorítása;

-

fejlesztések során az ökológiai viszonyoknak megfelelő, honos fajok alkalmazása;

-

táj jellegének kedvezőbbé tétele, kedvező adottságok megőrzése;

közvilágítás korszerűsítése: energiatakarékos és fényszennyezés-mentes technikai megoldások
alkalmazásával ezáltal a fényszennyezés csökkentése;

zöldfelületek ökológiai és használati értékének növelése, zöldterületek növelése és
minőségének javítása;

-

ökoturizmus, nemzeti parki turizmus fejlesztése;

-

zöldmezős beruházások helyett a barnamezős beruházásokra ösztönzés;

-

építmények és létesítmények tájba illesztése;

-

tájsebek rehabilitálása, rekultivációja.

A térképek, grafikonok és táblázatok mind a koncepcióban, mind a helyzetfeltárásban megfelelő
arányban állnak a szöveges alátámasztással. A dokumentum jól strukturált, könnyen áttekinthető. A
koncepció jól meghatározza a vidékfejlesztéshez kapcsolódó megyei stratégiai pontokat,
kapcsolódásokat. A koncepció igen nagy hangsúlyt fektet a vidékfejlesztési célokra, ami nagyrészt
összhangban van mind az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programmal (a továbbiakban: ÚMVP),
mind pedig a Nemzeti Vidékstratégiában foglaltakkal. Mindazonáltal problémásnak ítélem, hogy a
Nemzeti Vidékstratégiával való párhuzamok (és nevesítve maga a dokumentum) nem jelennek meg a
koncepcióban.

A Tolna Megye Területfejlesztési Koncepció elkészítése során felhasználásra kerültek azok a stratégiai
dokumentumok és adatok, amelyek minőségi hozzáadott értékévé váltak a koncepciónak, s
időtállóvá tették, illetve tehetik azt. Felhívom a figyelmet arra, hogy a Magyar Halgazdálkodási
Operatív Program (MAHOP) keretében 2014-2020 között egyéb eszközök is rendelkezésre állnak,
mely elválik a Vidékfejlesztési Programtól (társadalmi egyeztetési anyag 45. oldal táblázata). Nem
javasolt egy hosszabb távú koncepcióba még igencsak tervezeti szinten álló ábrákat behelyezni
(társadalmi egyeztetési anyag 46. oldal ábrája), ennek megfelelően az ábra törlését javasolom, mivel
az ábra szorosan nem kapcsolódik a koncepció megvalósításához.

A dokumentum bár tartalmazza az ÚMVP keretében nyújtott vidékfejlesztési támogatások alapvető
jellemzőit, valamint az azokból eddig elért részesedést, azonban nem tartalmaz elképzeléseket arra
vonatkozólag, hogy a saját forrásokkal való gazdálkodáson túl hogyan kívánja ösztönözni a
vidékfejlesztési program által megszerezhető források igénybevételét, illetve a támogatás kifizetések
jobb arányát (kérelmek szintjén, vagy térségi szinten). Ez az ösztönzési kérdés az egyéb
területfejlesztési program kapcsán is felvethető. A 2014-2020-as tervezési-programozási időszakban
a Bizottság a források szempontjából is kiemelten kezeli a helyi vidékfejlesztési feladatokat annak
érdekében, hogy lokalizáltan és hatékonyan beindítsa a helyi gazdasági-társadalmi fejlődést, a
munkahelyteremtést. Javasolom tehát a koncepció felülvizsgálatát és kibővítését a 2014-2020-as
időszakra vonatkozó Közösségvezérelt Helyi Fejlesztésekre (CLLD) vonatkozó elképzelések
pontosításával.

Fontosnak tartom, hogy a LEADER program és a LEADER Helyi Akciócsoportok is megjelennek a
koncepcióban, azonban nem a helyes, teljes nevükkel jelennek meg ezért kérem a LEADER Helyi
Akciócsoportok neveinek pontosítását elvégezni szíveskedjék. Javasolom a megyében lévő
valamennyi LEADER Helyi Akciócsoporttal felvenni a kapcsolatot a helyzetelemzés részletes tartalmi
kifejtése, de legfőképp a koncepció tökéletesítése és a fejlesztések pontosítása végett.

A területfejlesztési koncepció tervezetében szereplő térképi mellékletek kis felbontásban és
pontatlanul ábrázolják a megye védett természeti területeit, a Natura 2000 területeket pedig
egyáltalán nem. Kérem, ezek javítását a helyzetértékelő dokumentumban szereplő adatok alapján.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Natura 2000 Korm. rendelet) 10.
§-a alapján meg kell vizsgálni szükség van-e Natura 2000 hatásbecslési eljárás lefolytatására.

A Natura 2000 Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„Minden olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja
közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül
szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy
beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező
hatóságnak vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének
alapjául szolgáló fajok és élőhely-típusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.”

A Natura 2000 Korm. rendelet és a kiadott Bizottsági Útmutató szerint a Natura 2000 hatásbecslés
tekintetében a terveket a lehető legtágabban kell értelmezni. Ezért már a koncepció kidolgozása
során is, annak részletezettségének mértékében figyelemmel kell lenni a Natura 2000 területekre
gyakorolt hatására.

Általánosan megállapítható, hogy környezetvédelem tekintetében a koncepció meglehetősen
vázlatos, felsorolás jellegű, nem igazán szerepelnek benne a környezetvédelmi (vízvédelmi)
szempontok. Nem részletezi továbbá a múlt örökségéből származó szennyezett területek
kármentesítésének fontosságát, annak környezeti kockázatát, különös tekintettel Szekszárd,- Hidas és
Bonyhád,- Simontornya,- Dunaföldvár térségében. A koncepció nem tartalmaz
területekre/településekre vonatkozó konkrét, megvalósítandó javaslatokat. Célszerű lenne, ha az
ipari múlttal rendelkező ún. barnamezős területek nagyobb hangsúlyt kapnának a
környezetvédelem, a településtervezés, a földhasználat-szabályozás, a zöldmezős beruházások
visszaszorítása (területtakarékosság), a gazdasági fellendülés és munkahelyteremtés tervezésénél.
Ezeken az alulhasznosított területeket be kell vonni a térség vérkeringésébe, hasznosítani kell a
meglévő épületeket és egyéb értékeket.

II.

Részletes észrevételek:

4. oldalhoz:

„Legfontosabb feladatunk, hogy a Tolna megyei emberek boldogok, elégedettek legyenek, aktívan és
egészségesen, valamint egészséges környezetben éljenek városban és a vidéki kistelepüléseken
egyaránt, és ezáltal „Otthonuknak tekintsék Tolna megyét”.”

5. oldal 2.1. A megye fejlesztésének átfogó céljai

Az átfogó célok leírásából hiányoznak a környezeti aspektusok, erre tekintettel az alábbi
kiegészítéseket javaslom:

- gazdaságfejlesztés,

„Az Európa 2020 Stratégia és a Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció is azt a célt fogalmazza meg, hogy a következő finanszírozási időszakban a legtöbb forrást
– a társadalmi és környezeti szempontok figyelembe vételével – gazdaságfejlesztésre kell fordítani.”

- humánerőforrás-fejlesztés,

„A gazdaság szereplőinek szélesebb körű bevonásával (elsősorban gyakorlati szakképzés helyszínei) a
szakképző intézményekben indított képzések alaposabb tervezésével, az elméleti oktatási anyagok
naprakész, jövőbe és a környezettudatosságra is tekintő ismeretanyagokkal való kibővítésével
hatékonnyá is piacképessé válik a megyei szakképzés.”

- vidékfejlesztés,

„hogy a megye vidékies jellege ne hátrány, hanem előny legyen az itt élők számára, hogy a megye
középső aprófalvas térsége ne még inkább leszakadjon, hanem a városokkal együtt azokhoz
felzárkózva (funkcionális térségként) együtt tudjon fejlődni és a természeti erőforrások védelme,
valamint a környezetminőség fejlesztése is megvalósuljon.”

6. oldalhoz:

„A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeink és épített környezetének szélesebb
körű megismertetése, védelme, potenciáljának javítása és tematikus összekapcsolása.”

9-10. oldalhoz:

A természeti és táji értékek és azok fenntartható hasznosítása egysíkúan, szinte csak turisztikai
felhasználás szempontjából jelenik meg. Kérem az általános észrevételek között megadott
szempontok szerinti átdolgozását.

12. oldal Társadalmi megújulás, élhetőbb környezet megteremtése

A fejezetben, a címmel ellentétben nem jelenik meg a környezet ügye (szinte csak a szakképzésről
szól). Kérem kiegészíteni az egész fejezetet a (tágan értelmezett) környezetvédelem szempontjaival
is.

18-19. oldalhoz:

„A rögzített elvek mindegyike azt szolgálja külön-külön és együttesen is, hogy a támogatási forrásból
megvalósított beruházások értéket teremtsenek, hosszú távon fenntarthatóak legyenek és szolgálják
a helyi gazdaság, társadalom és a környezet érdekeit.”

„A csomóponti központok szintje alatt meg kell oldani a térségi logisztikai központok hálózatának
kiépítését, azokat a termelés mértékéhez, a fenntartható és takarékos területhasználati elvekhez
igazítani.”

20. oldalhoz:

„A természeti adottságok jobb kihasználásával bölcsebb, előrelátó használatával a helyben élők
rekreációs lehetőségei is bővülnek, ezáltal életminőségük is javul.”

21. oldalhoz:

„A fenntarthatóság termelés fenntartása érdekében fontos az öntözhető mezőgazdasági területek
arányának növelése, ahol ez megoldható.”

Meglátásom szerint itt nem a fenntartható mezőgazdaságról, hanem a termelés/termesztés
fenntartásáról van inkább szó.

22. oldalhoz:

Az ábrában is kérem a stratégiai célnak „Általános észrevételek” résznél javasolt módosításának
átvezetését.

25. oldalhoz:

„A megye specifikus céljai csak részlegesen kapcsolódnak a hetedik OFTK specifikus célhoz, mely a
környezetvédelemre és az erőforrások fenntartható hasznosítására fókuszál. A fenntarthatóság
kérdésköre a Tolna Megyei Fejlesztési Koncepcióban horizontális szempontként jelenik meg.”

A fent idézett szöveggel kapcsolatban megjegyzem, hogy a horizontális szempontként való kezelés
nem helyettesítheti a célrendszer környezeti megerősítését.

27. oldalhoz:

„Tájvédelmi szempontból kiemelten kezelendő övezet Tolna megye alapterületének közel 35-40 %-a.
A célrendszer nem tervez olyan fejlesztéseket melyek a tájba táj funkcionális működésére
vonatkozólag és/vagy a tájkép szempontjából jelentős beavatkozással bírnának.”

28. oldalhoz:

A „természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás” nem jelent(het) egyenlőséget a szén- és
kőbányászat újraindításával, a természetes vízbázisok, vízrendszerek mezőgazdasági hasznosításával
stb., hiszen ezek mellett a védelem és a takarékos használat gondolata hiányzik.

29. oldalhoz:

„Természeti kincseink védelme, tájaink természeti értékei, erőforrásainak megőrzése azok kiemelt
turisztikai hasznosításával együtt jelenik meg célrendszerünkben, valamint említést kap az ökologikus
gondolkodás településtervezési alkalmazásában (III.2.5.), így a Nemzeti Vidékstratégiával
összhangban közvetetten hangsúlyozza a vízbázisok védelmét, a táji sokféleséget és élővilág
sokféleségét, a talaj védelmét, a környezetbiztonságot és a tájmegőrzést táji örökség megőrzését is.”

31-32. oldalhoz:

Kérem a természeti erőforrásokra vonatkozó felhasználási korlátok kidolgozását és megjelenítését a
célrendszerben, és annak alapján a „Természeti erőforrások” című fejezet átdolgozását a 31. oldalon
is.

A természeti és táji értékek, illetve biodiverzitás nagyon hiányosan, egysíkúan, szinte csak turisztikai
felhasználás szempontjából jelenik meg. Kérem a helyzetértékelő dokumentumra alapozottan az
általános észrevételek között megadott szempontok szerinti átdolgozását.

A 31. oldal „Felszín alatti vizek” című rész első 2 mondatát az alábbi szövegre javasolom kicserélni:

„A vízföldtani sajtosságok között fontos tényező a felszín alatti vízkészletek védettsége. A vízkészletek
védelmén belül kiemelt feladat az üzemelő és távlati ivóvízbázisok védelme, különösen a fokozottan
érzékeny Dunamenti, illetve regionális jelentőségű vízbázisok térségeiben.”

41. oldalhoz:

Az első mondat helyett az alábbi szöveget javasolom:

„Ebbe az övezetbe tartoznak továbbá az üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és
gyógyvízhasznosítások védőterületei, melyek Tolna megyében elsősorban a Duna mentén, illetve a
Sió, a Kapos és a Völgységi patak mentén találhatók.”

43. oldalhoz:

A környezetpolitikánál leírtak igen csak szűkösek, ezt a tárgykört sokkal integráltabban kellene
kezelni.

III.
A „Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója Helyzetfeltáró Munkarész” című anyaggal
kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszem:

85-86. oldalhoz:

A Helyzetfeltáró Munkarész című anyag 1.2/ee Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvíz és
szennyvíziszap elhelyezés című fejezetben a csatornázottságra 2009-es adatok szerepelnek, holott
léteznek már 2011-es adatok is. Kérem ezeket szerepeltetni. A feltüntetett Szennyvízelvezetési
agglomerációk című táblázatban nem a hatályos a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletnek megfelelő adatok
szerepelnek, kérem ezek javítását (pl. Tamási, Bátaszék).

A megalapozó tanulmányban több megnevezés módosítása szükséges, például: 84. oldalon „KözépDunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság” neve helyesen Nemzeti Környezetügyi Intézet
Közép-Dunántúli Kirendeltsége; „Ivóvíz-minőségvédelmi program” helyesen Ivóvízminőség-javító

Program. A „csökkenő vízfogyasztási tendencia” mondatrész ellentmondásban van a megelőző
bekezdésben számszerűsített növekedést bemutató adatokkal.

Az Ivóvíz Irányelv (98/83/EC) hivatkozása hibás, helyesen: az emberi fogyasztásra szánt víz
minőségéről szóló 98/83/EK Irányelv. Az Ivóvíz Irányelv magyar jogrendbe ültetését bemutató leírás
szintén módosítást igényel, mert a jelen formában nem megfelelő. A 85. oldal lap tetején is zavaros a
szövegezés, nem értelmezhető, hogy a jelzett 90 milliárd forint költségigény a megyére vagy az
országra értendő, továbbá hibás az a megállapítás, hogy a víziközművek tulajdonosát, az
önkormányzatot terheli a Program végrehajtásának kötelezettsége, mivel állami vagy egyéb
tulajdonban lévő víziközmű rendszer esetén nem értelmezhető a megállapítás. Az idézett gondolatot
tartalmazó bekezdés nem mutatja be azt a tényt, hogy 2007. évtől rendelékezésre állnak az Unió által
támogatott pályázati források a Program megvalósításához.

A tanulmány keltezése 2012. július-november, ez okból értelemzavaró a 85. oldalon a következő
mondat: „A távlati cél az, hogy 2013-ig a közüzemi vízellátásában felszámolják az egészséget
befolyásoló valamennyi ivóvízminőségi problémát.”

Szükséges jelezni, hogy a 10. sz. mellékletben felsorolt településlista megnevezése hibás, mivel a
hivatkozott 65/2009. (III. 31.) Korm. rendeletben található településlista egy időpillanatban
tartalmazza a vízminőségi kifogással érintett településeket, és a naprakész, teljes körű
adatszolgáltatás érdekében a víziközmű üzemeltetők és az illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervek bevonása indokolt.

Kérem az anyagban a víziközmű részben szerepeltetni, hogy a víziközmű rendszerek rekonstrukciós
igénye már középtávon jelentős feladat elé állítja a víziközmű üzemeltetőket és az ellátásért
felelősöket, ezért legalább említés szintjén kérem, hogy utaljanak arra, hogy ez probléma és
foglalkozni kell vele a 2014-2020 időszakban.

Kérem a fentiek szíves figyelembe vételét!

Budapest, 2013. április „

”

Tisztelettel:

Dr. Simon Attila István

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől
védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön
nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet
küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem

az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for
the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you
are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and
any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of
or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other
than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.
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1.
A
KÖRNYEZETI
ISMERTETÉSE

ÉRTÉKELÉS

KIDOLGOZÁSÁNAK

1.1. A környezeti értékelés tematikája
A tematika 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben meghatározott érintett szervek részére

A tematika az alábbi tartalommal került megküldésre egyeztetésre:
1. Bevezetés
2. Tolna Megye új Területfejlesztési Koncepciója céljainak összevetése más releváns országos és
közösségi koncepciók, programok céljaival
1.1. Tolna megye új Területfejlesztési Koncepciója tartalmának összefoglaló ismertetése,
kiemelve a környezeti értékelés szempontjából fontos elemeket.
1.2. A koncepció célrendszerének összevetése a közösségi, az országos illetve megyei szinten
1.3. Az új koncepció összevetése más releváns tervekkel, koncepciókkal
2. A környezeti értékelés kidolgozásának ismertetése
2.1. A környezeti értékelés kidolgozásának folyamata.
2.2. A környezeti értékeléshez felhasznált információk leírása és jellemzése.

3. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója környezeti hatásainak vizsgálata
3.1. A koncepció részcéljainak környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata, az esetleges
ellentmondások feltárása
elemeinek ismertetése.
3.3. A koncepció megalapozása, illetve az alternatív javaslatok kidolgozása során feltárt
környezeti konfliktusok elemzése, értékelése, és a környezeti állapot várható alakulása abban
az esetben, ha a koncepcióban megfogalmazott javaslatok nem valósulnának meg.
3.4. A koncepció céljainak megvalósulásával közvetve vagy közvetlenül környezeti

épített környezetre, ez utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre/, a környezeti
elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, klímára,
természeti (ökológiai) rendszerre, Natura2000 területekre, a biodiverzitásra, valamint az
emberek egészségi állapotára, társadalmi, gazdasági változásokra).
4.

Javaslat környezeti szempontú intézkedésre
emberi egészségre káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó
javaslatok és egyéb intézkedések
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5.

Összefoglalás

6.

Mellékletek

1.2. A környezeti értékelés kidolgozásának folyamata, kapcsolódása a
tervezési folyamathoz
A Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) jogi alapját a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról jelenti. A jogszabály 1. melléklete szerint
megyei területfejlesztési koncepciókra is környezeti vizsgálatot kell készíteni. A
kiterjednie (KVT 44. § (1)):
a)
környezet állapotát;
b)
lakosságot;
Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy ez nem egy szokványos stratégiai környezeti
vizsgálati (SKV) eljárás keretében készült környezeti értékelés, hiszen gyakorlatilag elkészült
vizsgált terv kidolgozásának megkezdésével, biztosítva ezáltal, hogy a környezeti
megteremtve ezzel a terv és a környezeti vizsgálat közötti oda-visszacsatolást. Az a
körülmény, hogy az OTK tervezett elfogadása - jelen információk szerint - kitolódott 2013.

beépüljenek az elfogadásra szánt megyei koncepcióba.

1.3. A környezeti értékelés során tett javaslatok hatása a végleges koncepció
alakulására
A fenti bekezdésben ismertetett körülmények következtében a környezeti értékelés során tett
javaslatok a környezeti értékelés egyeztetésre került munkaanyagának elkészülte és az
egyeztetési folyamat lezárulta, illetve a területfejlesztési koncepció elfogadása közötti
koncepció anyagában.

szakhatóságok, érintettek számára. Ugyancsak lezajlott a Környezeti értékelés jogszabályban
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elkészült területfejlesztési koncepció-tervezet környezeti értékelése folyamatosan történt. A

eredményeképpen iteráló jelleggel, konzultációk alapján történt a környezeti szempontok
érvényesítése.

bevonása, a vélemények figyelembe vétele
A vonatkozó 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet melléklete szerinti körben megküldésre került a
tematika, és egyeztetésre került a környezeti értékelés is, ezzel az érdekelt szervek bevonása

módosításra került. Más érdemi észrevétel a tematikára vonatkozóan nem érkezett. Ez az

A vonatkozó 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet melléklete szerinti körben egyeztetésre került a

-

Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

Pécsi Bányakapitányság
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala
Tolna megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szerv

Az észrevételek rövid összefoglalása és az azokra adott válaszok illetve a szükségessé
váló módosítások

hiányosságaira. A környezeti értékelés feladatköre – és hatásköre – idáig terjed, a jelzett hiányosságok
vonatkozóan közölt kiegészítéseket a területfejlesztési koncepció véglegesítése során kell figyelembe
venni, és ezekkel a tartalmi elemekkel szükség esetén kiegészíteni. Erre a környezeti értékelés
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Az észrevétel a környezeti értékelés hiányosságának tekinti, hogy „nem tartalmaz a természetes
hogy a „5.2. Javaslat szükséges környezeti szempontú intézkedésekre” fejezet „Vízi, vízparti
fejlesztések, víztakarékosság” alfejezete tartalmaz javaslatot a témakörben. De teret adva

Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága:
értékelés megállapításait is felhasználva - területfejlesztési koncepcióval kapcsolatos javaslatait
fogalmazza meg. Emiatt az észrevétel nyomán a környezeti értékelés módosítása nem vált
szükségessé, viszont kiegészült a koncepció kiegészítésére vonatkozó javaslattal.

természetvédelmi és vízügyi szempontból nem emel kifogást, elfogadásra javasolja.
Pécsi Bányakapitányság:
A Bányakapitányság észrevételében tájékoztatásul közli, hogy a területfejlesztési koncepció céljai

bányatelkenként. A Környezeti értékelés kiegészítése vagy módosítása az észrevétel alapján nem

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
beépíteni. A 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234./2011. (XI.10.) Korm. rendelet
a kiegészítés megtörtént, de tematikai okokból a 6. fejezetben.
Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala:

Tolna megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szerv:
területére vonatkozóan. A környezeti értékelés rámutat a megyei területfejlesztési koncepció –
A környezeti értékelés feladatköre – és hatásköre – idáig terjed, a jelzett hiányosságok pótlása nem a
kiegészítéseket, amelyek a megye környezeti állapotának pontosabb leírását szolgálják, a
területfejlesztési koncepció véglegesítése során kell figyelembe venni, és ezekkel a tartalmi elemekkel
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meghatározása” alpontjában jelenik meg.

Információhoz való hozzáférés
A nyilvánosság érintett részének meghatározása
A megyei területfejlesztési koncepció módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat Tolna
szakmai, érdekképviseleti és társadalmi szervezetek, a környezeti és vidékfejlesztési ügyekkel
foglalkozó más szervezetek és intézmények továbbá a megye lakossága.
Honlap
A környezeti értékelés egyeztetési dokumentációja, a megyei területfejlesztési koncepció
közzétételre
került
/www.tolnamegye.hu/.

a

Tolna

Megyei

Önkormányzat

hivatalos

honlapján.

Papír alapú hozzáférés
Nyomtatott dokumentációk megtekintése a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala 7100

Aktív tájékoztatás
A környezeti értékelés nyilvánosságra hozataláról a megyei önkormányzat honlapján
közlemény jelent meg.

észrevételt küldhetett a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalához írásban. A vélemények és
rendelkezésre.

azokat figyelembe vették a dokumentációk véglegesítésekor. Az érintett nyilvánosság
bevonása érdekében az elkészült tematika és az egyeztetési anyag véleményezésre felkerült a
megye honlapjára, és közvetlenül is kiküldésre került a - jogszabály szerint - "környezet

1.5. A környezeti értékeléshez felhasznált információk leírása és jellemzése
A környezeti vizsgálat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztály
rendelkezésre bocsájtott dokumentáció, háttértanulmányok, vizsgálatok, munkaközi anyagok,
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digitális térinformatikai adatbázis és a nyilvános tanulmányok, jelentések, fejlesztési
stratégiák alapján készült. A környezeti vizsgálatban felhasználtuk továbbá a részletes
helyzetfeltáró vizsgálatok dokumentációját.
Felhasznált tanulmányok, programok, stratégiák:
Tolna Megye Környezetvédelmi Programja, 2000
Dél-dunántúli Operatív Program, 2007
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS), 2007
Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-III, 2009-2014)
Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) társadalmasítási változat, 2012
Nemzeti Vidékstratégia (NVT), 2012

koncepciók, stratégiák szempontrendszerének és a területfejlesztési koncepció környezeti
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2. A FENNTARTHATÓSÁGI ÉRTÉKREND ÉRVÉNYESÍTÉSE
A megyei területfejlesztési koncepció környezeti teljesítményének értékeléséhez olyan
elemzési-értékelési módszertant alkalmazunk, amely feltárja, hogy a tervnek milyen közvetlen
vagy közvetett kihatása lehet a környezetre, milyen környezeti hatások várhatók, illetve a

gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatással, valamint környezetvédelemmel kapcsolatos

korábban elfogadott, regionális területfejlesztési operatív programok esetében sikerrel
alkalmazott módszerre épít, hogy a területfejlesztési politika stratégiai szintjét (céljait és
prioritásait) egy fenntarthatósági értékrendhez viszonyítjuk. A fenntarthatósági értékrend négy
alappillére:
A.) törekvés a térségi autonómiára
C.) a térség megújuló képességének biztosítása
D.) fenntartható térhasználat
A négy pillér keretei között fogalmaztuk meg a területfejlesztési politika 16 kritériumból álló

A. Minél nagyobb fokú térségi autonómiára való törekvés
a)
közvetlen anyagi vonatkozásokkal (vagyon és jövedelmi viszonyokkal) összefüggésbe
energiahordozók (szoláris, vízenergia és geotermikus energia), biomassza produkció,

b)

Fontos a kor kihívásaihoz és technológiai
potenciálok azonosítása és hasznosítás (pl. megújuló energiák kinyerése, új ásványkincs-

rendszerek újjáélesztése).
c)

a)

: A megyei stabilitást
és a globális gazdaság káros következményeihez (térségi adottságoktól független termelési
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b) Termelj helyben, fogyassz helyben ösztönzése
c) Tudatos fogyasztás (térség adottságaihoz, esetleg hagyományaihoz illesztett
magatartásformák ösztönzése a globális fogyasztói elvárásokkal szemben)
d) A mindenkori aktuális megyei adottságokra
térség gazdaságának és társadalmának igényeit szolgáló gazdasági termelés ösztönzése.
e) A
befektetésekkel kapcsolatos döntések nem a megyén kívül születnek meg, így sokkal
módon hasznosító termelésnek.
f) Törekvés a más megyékkel, térségekkel való stabil és kiegyensúlyozott
. Ha a más megyékkel, térségekkel fennálló gazdasági és társadalmi
amikor a megyék képesek szolgáltatni egymás számára, munkamegosztást kialakítani
egymás között. (Pl. egy központi, kritikus tömeget megjeleníteni képes térség gondoskodik

társadalma számára más térségekben találhatók a népszer, rekreációs helyszínek, de a
stabilitás miatt ismerik a rekreációs térség társadalmát, így kulturális gazdasági kapcsoltok
is kialakulhatnak, ismeri a környezetét, így mint a sajátját óvja.)
A3 A társadalmi-gazdasági tevékenységek által gerjesztett folyamatok és áramok minél
tartósabban a megyén belül tartása
a)
. A megtermelt

a megyei, területi adottságokhoz. A megyei gazdaság stabilitásához járul hozzá, ha
támaszkodnak, a befektetésekkel kapcsolatos döntések nem a megyén kívül születnek meg.
b) A tudás és az információáramlás minél hosszabban a megyén belüli tartása. A térség

generációnak adják át a tudást (ezáltal nagyobb garanciát kap az is, hogy ez a tudás
tartalmazni fogja a hely-specifikus ismereteket, a helyi környezeti-társadalmi rendszerek
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c) Az anyagáramok minél hosszabban a megyén belül tartása. A helyi vagy nem helyi
minél feldolgozottabb módon hagyják el a területet.
d) Az energiaáramok minél hosszabban a tervezési területen belül tartása
származó energia minél nagyobb mértékben a térségben hasznosuljon, a térség

megtermelt energiára, mely országos hasznosulású)
e)

társadalmi és gazdasági igényekhez igazított szolgáltatás, termelés és fogyasztói kultúra
kialakulását.
A4 Autonóm közösségi döntéshozatal
a) A megye saját közösségi döntéshozatali kompetenciáinak növelése. Fenntartható térség
nincs, ha az adott térségnek nincs bizonyos fokú döntéshozatali kompetenciája saját
közügyeinek, társadalmi és gazdasági folyamatainak szabályozása felett. A térség
b) A térségen belüli egyes közösségek döntéshozatali kompetenciáinak harmonikus
növelése.

tágasak.

B1 Problémák helyben való kezelése

B2 Más térségek közösségi döntési kompetenciái csorbításának elkerülése
a) Más térségek társadalmainak fenntartható életmódjának bátorítása

B3 Anyagáramok ciklusainak megyén belül való zárása
a) Az energiaáramok közül a megújuló energiaáramok, illetve a termékek és termények
A természetes
belüli anyagmozgás minél inkább egy térségen belüli körforgásban valósuljon meg. Az
társadalmát arra is készteti, hogy önmaga oldja meg a saját produktumainak újra
feldolgozásának ill. hulladékának elhelyezésének problémáját, azzal ne más térségeket
terheljen.
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C. A megye megújuló képességének biztosítása
C1 A társadalom megújuló képességének térségi biztosítása
a) A demográfiai megújulás képessége. A kivándorlás vagy a produktivitás csökkenése
b) A generációk harmonikus térbeli egymás mellett élésének biztosítása. Ne alakuljanak
ki a térségek között vagy a térségen belül generációk szerint szegregált közösségek.
c)
biztosítása. A generációk találják meg szerepüket a térségi társadalmi
munkamegosztásban, ne legyenek jelen a térségben „eltartottnak” mondott funkciót
keretben részvállalás a gyereknevelésben, fiatalkori munkanélküliség visszaszorítása, fiatal
d)

De ha
például új szenes technológiák felhasználásával viszonylag kevés szén felhasználásával

nemzedékek közötti tudás és kultúra átadását. Ne szakadjanak meg az életviteli,
kulturális, közösségi életmódbeli, termelési ismeretek átadásának láncolata a térségben.
Legyen legalább aki ismeri a térség hagyományait, termelési módjait, az ez irányú
örökségét összesen, még ha ezek már nem is folytathatók a gyakorlatban.
C2 Kulturális és tudományos innováció feltételeinek biztosítása
a) Az új kulturális teljesítmények létrejöttének folyamatos biztosítása.
b) Az új technológiai és tudományos eredmények létrejöttének biztosítása.
c) Az új technológiai és tudományos eredmények alkalmazásának biztosítása. Ez nem csak a
térségben létrejött innovációt jelenti, hanem minden kurrens adaptálandó ismeretet.
C3 A környezeti elemek megújuló képességeinek biztosítása
a) Az éghajlatváltozás negatív hatásainak mérséklése, a COx kibocsájtás
csökkentése.
b) A megye biológiai sokféleségének
termelés biztosítása.
c) A vízkészletek
d) A
(nap- és szélenergia, biomassza, termálvíz)
hasznosítása, a térségen belül tartása. Hasznosításuk csak a megújuló képességüket
figyelembe véve lehet igénybe venni.
e) A térség jó környezeti és ökológiai

D. Fenntartható térhasználat
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a) A fejlesztések helykiválasztásánál prioritást kell élveznie

lakóterület igénybevételével, ha nincs más alternatívája.
c) A természetes
nem vagy csak nagyon korlátozott léptékben képesek
megújulásra, területük igénybevétele a fejlesztések során
.

a)

A

fejlesztések

során

a

közkincsek nyilvános elérésének, megközelítésének,
nem szabad korlátozni. Prioritást kell, hogy élvezzenek
azok a fejlesztési alternatívák, melyek korábban elzárt területek hozzáférését teszik

természeti és kulturális értékek (kiv. szigorú természetvédelem alá vont területek).

b)

, mely
korlátozott kiterjedés, és kijelölt területeket érinthetnek, a természeti és környezeti

c) A fejlesztések megvalósítása során nem támogatható az igényekhez igazodó
tömegközlekedési eszközökkel nem látogatható új létesítmények, rendezvények
megvalósítása.

a) A fejlesztések nem darabolhatnak fel egységes ökológiai rendszereket és kultúrtájakat,
társadalmi csoportok településterületét (pl. nemzeti kisebbség).
b)
környezeti szempontból érzékeny tájak, kiemelt táji értékekkel (természeti és
kulturális)
állandó lakónépességét, a területen áthaladó tranzit
forgalom mennyiségét. Prioritást kell, hogy élvezzenek azok a fejlesztési alternatívák,
melyek ez utóbbit csökkentik. A lakónépesség növelésének célterületei a nem védett tájak,
kiemelten a települések belterületei és az azokhoz kapcsolódó természetvédelem alatt nem
álló területek.
c) A fejlesztések megvalósítása nem eredményezhet
sokszorosan meghaladó
a természeti és környezeti
területeken.

2013. november
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d) A fejlesztések (kiv. kombinált közlekedésre irányuló fejlesztések) megvalósítása nem
növelheti többszörösére a lakott területeken, természeti és környezeti szempontból
a koncentrált parkolási igényeket. Prioritást kell, hogy élvezzenek azok a fejlesztési
alternatívák, melyek ez utóbbit csökkentik.
D4 A társadalom közelebb hozása a helyi környezetéhez
a) A biomassza, mint megújuló energiaforrás
megújulónak, ha felhasználása a népességhez közel történik, átlátható és nyomon
magántulajdon gondozása
.
helyi környezet értékeinek megismerését és
tudatosítását (mi hogyan és miért valósult meg).
d) A
, mint
fenntartható gazdálkodási módszereket kell támogatni és azt a lakosság számára

a) A fejlesztések megvalósítása nem hathat a térségek lakosságának rendszeres közlekedési
idejének és távjának növelése irányában (beleértve a nem motorizált, pl. gyalogos és
kerékpáros közlekedést is). A fejlesztések így nem növelhetik a napi városi munka- és
lakóhely közötti ingázás idejét, távolságát (kiv. új munkahelyek létesítése).
minél
is.
c) A fejlesztéseknek nem szabad akadályozni a településen belüli nem motorizált (gyalogos,
kerékpáros) ingázás
alternatívák, melyek az akadályok felszámolását segítik.
d) A közlekedési fejlesztéseknek segítenie kell, hogy a népesség (különösen agglomerációs és
kényszerrel tehesse meg, melynek fejlesztésén belül:

szolgáltatásként);

fejlesztése.
e) A motorizált tömegközlekedés-fejlesztésen belül kiemelt prioritással bír:
gyalogos-kerékpárosközlekedés vasúttal (városon kötöttpályás, elektromos és gázüzem,
is) vagy vízi közlekedéssel (másodsorban busszal) kombinált rendszerei (állomások
kerékpárszállítás);
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16

Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója – Környezeti Értékelés

vasúti (városon kötöttpályás, elektromos ill. gázüzem, is) belül és
közlekedésfejlesztés, valamint a vasút-busz, hajóbusz kombinált közlekedés.

vízi

D6 Az áruszállítás károkozásának mérséklése
a) Az áthaladó tranzit áruszállítás szervezésére irányuló fejlesztés a közúti szállítás
arányának csökkentésére, illetve a vízi, a vasúti és a kombinált közlekedési formák
használatára irányuljon.
b)
irányuló fejlesztésben
prioritást kell, hogy élvezzen a vízi, a vasúti és a kombinált közlekedési formák használata.
c) A regionális és nemzetközi közúti közlekedési folyosók kiépítése során minden esetben

2013. november
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3. TOLNA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
KÖRNYEZETI
HATÁSAINAK,
KÖVETKEZMÉNYEINEK
FELTÁRÁSA
A Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) a Tolna megyei területfejlesztési koncepció
helyzetértékelése (Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója - Helyzetfeltáró munkarészek,
2012, Tolna Megyei Önkormányzat) és koncepciója (Tolna Megye Területfejlesztési
Koncepciója - Társadalmi egyeztetési változat, 2012, Tolna Megyei Önkormányzat) alapján
készült.

3.1. Tolna megye új Területfejlesztési Koncepciója kidolgozásának
indokoltsága, célja, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a
környezeti értékelés szempontjából fontos elemeket
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) és a 2011. évi
CXCVIII. törvény alapján a megyei szint vált a területfejlesztés legfontosabb szintjévé. A
felkészülés. A megyei területfejlesztési koncepciók módosítása a területfejlesztéssel és a

meg.
A megyék szinte kivétel nélkül elkészítették a területfejlesztési koncepciójukat megalapozó
helyzetértékelést, és erre alapozva kidolgozták Koncepciójukat is. A megyei elképzelések

A környezeti vizsgálat alapját a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról jelentette. A kormányrendelet 1. melléklete a környezeti
vizsgálat lefolytatására kötelezett tervek és programok körébe sorolta a területi terveket
(1996. évi XXI. tv. 23. § (1) bekezdése szerint).
Tolna megye területfejlesztési koncepciója a területfejlesztési koncepciók és területrendezési

Az elkészült megyei fejlesztési koncepció (2013 június 27. változat) szerint a koncepció

tudásukat, szakértelmüket, gyakorlati tapasztalataikat felhasználva önállóan, egyénileg és
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központjává kell tenni.
A koncepció azzal a céllal készül, hogy kijelölje Tolna megye lehetséges kitörési pontjait,

források felhasználásának alapját képezi majd-e dokumentum, hiszen a tervezett megyei
fejlesztéseknek a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz illeszkedniük kell.

Átfogó célok
1.1. A megye gazdasági
potenciáljának növelése, a
vállalkozói aktivitás

1.2. Társadalmi
megújulás

1.3. A vidékies térségek
gazdasági szerepvállalásának
élettér megteremtése

Stratégiai célok
1.1.1. Új K+F+I és
logisztikai központok
kialakítása vállalkozói
létrehozásával iparáganként,
termékpályánként

1.2.1. Oktatásfejlesztés,

piaci esélyeinek
javítása

értékesítés és agrármarketing

1.1.2. Piacképes,
ipari ágazatok fejlesztése,
valamint a kiemelten magas

demográfiai folyamatok
(negatív) hatásainak
mérséklése

tevékenységek (gépgyártás,
fémfeldolgozás
élelmiszeripar, textil- és
2013. november
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1.1.3. A megye természeti
természeti értékeinek és
épített környezetének
megismertetése,
potenciáljának javítása,
fenntartható hasznosítása
és tematikus
összekapcsolása

Teljes célrendszer

létrehozásával iparáganként, termékpályánként
projektszervezetek)

támogatása

a

Tolna

megyei

vállalkozások

piaci

termékpályánként

1.1.1.4. - Energetikai K+F bázis kialakítása Paks és Tamási központokkal
helyi logisztikai alközpont kialakítása funkcionális térségenként
1.1.1.6. - A helyi alapanyag termelési igényekhez igazított térségi logisztikai
csomópontokban

növelése az ágazaton belüli piaci részesedés növelésével
élelmiszer- és feldolgozóipari kapacitások kiépítése a növénytermesztés és az
térségenként
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fellendítése
tekintettel az ágazati igényeket kiszolgáló infrastruktúrafejlesztésre, a városok
parkokban
1.1.2.6. - Egészségipari fejlesztések
klaszterek által
szerszámgép gyártás területén és elektronikai iparban
Nagymányok és Váralja
figyelembevételével

térségében

a

környezeti

fenntarthatóság

hasznosítása és tematikus összekapcsolása
1.1.3.1. - Védett építészeti értékek gazdasági, turisztikai és közösségi célú

1.1.3.3. - Sió turisztikai hasznosítása
1.1.3.4. - Duna-menti rekreációs térség kialakítása
1.1.3.5. - Termál- és gyógyturizmus megyei központjainak további fejlesztése,
új központok létesítése
1.1.3.6. - A Szekszárdi és Tolnai Borvidék és a pincefalvak borturisztikai és
gasztronómiai kínálatának növelése
1.1.3.7. - Kerékpáros turizmus feltételeinek fejlesztése
1.1.3.8. - Környezeti elemek fenntartható hasznosítására irányuló fejlesztések
1.2. - Társadalmi megújulás
javítása
1.2.1.1. - A gazdasági igényekhez igazított, gyakorlatorientált szakképzési

megyében
1.2.1.3. - Az oktatás modernizálása (digitalizálás, e-oktatás)
1.2.1.4. - Szociális ellátórendszer fejlesztése

2013. november
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1.2.2.1. - Családbarát foglalkoztatáspolitika, az atipikus foglalkoztatás

1.2.2.3. - Önkormányzati bérlakás program városokban (pl. Szekszárd),
valamint bérház és háztáji program bevezetése az apró- és kisfalvakban
1.2.2.4. - Fiatal vállalkozók támogatása, vállalkozásösztönzés
városokban és falvakban egyaránt

megteremtése

termékpályánként
1.3.1.2. - Funkcionális térségenként a helyi feldolgozó- és élelmiszeripari

1.3.1.7. - A klímaváltozás negatív hatásainak mérséklése

1.3.2.1. - A helyi és helyközi tömegközlekedés keresletorientált racionalizálása

1.3.2.4. - Mobil és helyi szolgáltatások megteremtése kistelepüléseken
hátterének biztosítása
gondolkodás elsajátítása
adókedvezmények biztosítása (szabad vállalkozási övezet)

2013. november
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vidéki élettér megteremtésére vonatkozó célterületek (1.3.1., 1.3.2.) kapcsolódnak
részletesebben a környezeti fenntarthatóság témaköréhez.

3.2. A koncepció célrendszerének összevetése a közösségi, az országos illetve
vízgazdálkodási célokkal

Területfejlesztési Koncepció megalapozását szolgáló Nemzeti Fejlesztés 2020 stratégián
keresztül kapcsolódik a szakpolitikai stratégiai tervdokumentumokhoz, így az
Energiastratégiához, a vidékfejlesztési feladatokat magában foglaló Darányi Ignác Tervhez,

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához.
Illeszkedés a Nemzeti Fejlesztés 2020 program környezeti prioritásaihoz

fejezetében részletezi a környezetstratégia rövid és hosszútávú prioritásait.

és fenntartható hasznosítása, ami rövid távon is intézkedéseket igényel. Már most számolni
kell az éghajlatváltozás hatásaira való felkészüléssel. Hosszú távon fontos cél a környezeti

fenntartható

energiagazdálkodás,

a

zöldgazdaság-fejlesztés,

a

stratégiai

természeti

használata.

autonóm energiaellátási rendszerekben való hasznosítása, geotermikus energia komplex
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klímaváltozáshoz való alkalmazkodás.
NF2020 környezetstratégiai céljai

Illeszkedés

TMTK kapcsolat

(1: gyenge
kapcsolat
2: közepes
kapcsolat

kapcsolat)

Rövid távon szükséges környezetstratégiai feladatok
ásványkincseink

nemzeti

kézben

tevékenységek
fejlesztését,
hátterének
megalapozását szolgáló, a 1.1.1.2. és 1.1.1.3.
célokban
megfogalmazott,
K+F
központok

védelme, fenntartható használata

A 1.1.2-es célban megjelenik a szántóföldi, zöldségés gyümölcstermesztés arányának növelése, mely a

újraélesztését
a
környezeti
fenntarthatóság
figyelembevételével, azonban a koncepció nem
rendelkezik az ásványkincsek nemzeti kézben
tartásáról.
A célrendszer 1.3.1. és 1.1.2.3. pontjában
megfogalmazott cél lényege a gazdaság fejlesztésén,
és a foglalkoztatás növelésén túl a fenntarthatóságot

2

állattenyésztés
gazdasági
megteremtése, illetve a helyi

egyensúlyának
feldolgozás és

és a borászati tevékenységek fejlesztéséhez a
1.1.1.2. és 1.1.1.3. célokban megfogalmazott K+F
központok kialakítása nyújt alapot.
Egyedi
agrár-környezetgazdálkodási
rendszer
kiépítésének javaslatát tartalmazza a 1.3.2.6. cél egy
minta ökotelepülés kialakításával, ahol a
szemléletformálást is szolgálja.
Az 1.1.3.3. cél a Sió turisztikai hasznosításával
együtt járó fejlesztések velejárójaként említi a

2
fenntarthatóságát
vízgazdálkodás

szolgáló

megteremtését,
vízgazdálkodásra
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elképzeléseket. A vízbázisok fejlesztését
védelmét a koncepció 1.1.3.8. célja említi.
Klímaadaptáció,
csökkentése

negatív

és

hatások

Újrahasznosítást és takarékos anyag-,

koncepció a 1.3.1.7., a „A klímaváltozás negatív
hatásainak mérséklése” c. fejezete tárgyalja a
vízgazdálkodás javításával.
Az energia- és anyagtakarékosság kevés helyen
szerepel
a
koncepcióban.
Térhasználattal

1

szabályozás, szemléletformálás
Az épített környezet értékeinek és a
természetés
tájvédelem,
környezetvédelem,
örökségvédelem,
települési környezet védelme és

megismertetése,
potenciáljának
javítása
és
tematikus összekapcsolása” c. stratégiai cél egyes
tématerületei átfogóan foglalkoznak a táj, a
természet, a térség épített környezetének és a

szerkezetének

fejlesztésével,

és

lassítása, megállítása
Az
épített
örökség
fejlesztése

karalterének

fenntartható

3

többek

között

a

turisztikai

A 1.1.3. stratégiai cél 1., 5., és 6. céljai részletesen
tartalmaznak az épített örökség - mint a kastélyok,
irányuló elképzeléseket, azonban a fenntarthatósági
szempontok itt nem kerültek vizsgálatra. A vidékies
épített
környezet
megóvása
fenntarthatósághoz társítva.

A

fenntarthatóságot,

gazdasági
megélhetést,

az

épített

3

sincs

a

A 1.1.1.2. és 1.1.1.3. célokban megfogalmazott K+F
központok kialakítása, a kutatási tevékenységgel

versenyképességet,
foglalkoztatást
és

védelmét,

gazdasági tevékenységek és ágazatok
fejlesztése

A

a

fenntarthatósági

koncepció

gépgyártás,

1.1.2-es

követelmények

stratégiai

fémfeldolgozás,

és

célja
a

az

szén-és

fejlesztési elképzeléseket, azonban a fenntarthatóság
nem minden esetben kerül kifejtésre. A célok

tevékenységek szorgalmazása, illetve a figyelem
felhívása a fenntarthatóság figyelembevételére.
Vízgazdálkodási
szemléletváltás,
vízmegtartás
-pótlás,
-elvezetés
komplex,
a
gazdálkodással,

Energiatakarékosság,

2013. november

alternatív,

1.3.1.7., a „A klímaváltozás negatív hatásainak
mérséklése” c. fejezet, illetve a 1.1.3.8., „A
környezeti elemek fenntartható hasznosítására
irányuló fejlesztések” c. fejezet tartalmaz.
3

A koncepció 1.3.2.3-es fejezete a helyi és természeti
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energiaforrások jobb kihasználására irányul. A
1.1.1.4-es cél a helyi megújuló energiák
felhasználására
alapozva
fogalmazza
meg

energiatermelési és ellátási rendszerek
kiépítése

Környezeti

nevelési

és

alapot nyújthat helyi rendszerek kiépítéséhez.
Környezeti nevelés a 1.3.2.6., „Minta ökotelepülés

2

elsajátítása” c. fejezetben jelenik meg a természeti

1

Az

1.1.3.8.

prioritás

említi

a

fejlesztések

2

Az épített környezet védelme közvetetten, a 1.1.3.1,
a 1.1.3.5, és a 1.1.3.6 fejezetekben, a fejlesztésekhez
kapcsolódóan jelenik meg a koncepcióban. A

szorgalmazása
Az épített környezet értékeinek
védelme, valamint az épített örökség

kerül konkrétan említésre az épített környezet
megóvása, mely elengedhetetlen a megvalósuló
fejlesztések érvényesülése érdekében is.

1. táblázat: Illeszkedés a Nemzeti Fejlesztés 2020 átfogó céljaihoz

Illeszkedés a Nemzeti Vidékstratégia 2020 környezeti céljaihoz

alapelveit, valamint az azok elérését biztosító programok és intézkedések végrehajtási
vidékfejlesztésre,
az agrár és élelmiszergazdaságra, valamint a
hasznosítására, a
és a környezet védelmére vonatkozóan
határoz meg tennivalókat.
A stratégia legfontosabb területei a foglalkoztatás növekedése, a kis
,
termelési szerkezet, a helyi élelmiszertermelés
vidék
, népesedési mutatóinak javulása és a biológiai
sokféleség
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NVS2020 környezettel kapcsolatos
stratégiai céljai

Illeszkedés

TMTK kapcsolat

(1: gyenge
kapcsolat
2: közepes
kapcsolat

kapcsolat)

Természeti értékek védelme, fenntartható

3
minden fenntartható fejlesztés alapja. A
koncepció 1.1.3-as stratégiai céljában
számos alkalommal megjelenik az értékek
védelme közvetlenül, és közvetetten is a
turisztikai potenciálok javítása, és a

Talajvédelmi program,
Természeti értékek, területek, ökoszisztéma
szolgáltatások védelme és helyreállítása,
Környezetbiztonsági program,
Árvízvédelmi program,
Vízkészlet
Területi vízgazdálkodási program,

(1.1.3.5.), a helyi megújuló energiaforrások
szorgalmazása (1.3.2.3.), a fenntarthatóság

gazdálkodási program

ökotelepülés
kialakításának
gondolata
(1.3.2.6.) és a klímaadaptációt is szolgáló, a
hozott vízhasználat, vízvisszatartás (1.3.1.7.).
1
kapcsolódó
témaköreinek
mindegyike
szerepel a koncepció „A környezeti elemek
fenntartható
hasznosítására
irányuló
fejlesztések” (1.1.3.8.) c. fejezetében.

Ivóvíz program,
Szennyvíz program,
Települési vízgazdálkodás,
Zöldterületi rendszer fejlesztése, helyi természeti
értékek védelme,
Hulladékgazdálkodási program,
védelmi és zajterhelés csökkentési
program

Föld és birtokpolitika

1

A

TMTK

nem

tér

ki

részletesen

a

Földhasználati szerkezetátalakítási, tájgazdálkodási
program, Föld és birtokrendezési program

Fenntartható agrárszerkezet és
termeléspolitika

zöldség-,
gyümölcs-,
és
gyógynövénytermesztés arányának, illetve a

Ökológiai gazdálkodás program,
Ártéri tájgazdálkodás program
Védett és érzékeny természeti területek
gazdálkodási programjai (MTÉT, Natura 2000),
„Kert Magyarország” kertészeti program,

állattenyésztés gazdasági egyensúlyát említi
(1.1.2.3.), azonban részletesen nem tér ki a
fenntartható agrárszerkezet kialakítására, a
célrendszer
inkább
részben
a
fenntartható fejlesztését tartalmazza (1.1.1.,
1.1.2.).

2013. november
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Helyi gazdaságfejlesztés

3

Helyi élelmiszerfeldolgozás, helyi piac és
élelmiszerellátási program,
Komplex helyi (térségi) vidékfejlesztési
(energiaellátási) program,

egy minta ökotelepülés kialakításával
kapcsolatban (1.3.2.6.) tartalmaz célokat a
dokumentum.
A helyi gazdaságfejlesztés a koncepció egyik
kíván segíteni. A koncepció részletesen kitér
az egyes feldolgozó iparágak fejlesztésére
logisztikai alközpontok (1.1.1.5.), kutatási
(1.3.1.1., 1.3.1.2.) kialakítására. Tartalmazza
a helyi piacok létesítését (1.3.1.4.), a

energiahasznosítást is (1.3.2.3.).

2. táblázat: Illeszkedés a Nemzeti Vidékstratégia 2020 átfogó céljaihoz

Illeszkedés a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-III 2009-2014) céljaihoz
A Program kidolgozásáról, céljáról, tartalmáról és megvalósításáról a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény rendelkezik. A harmadik Nemzeti

meghatározásával rendszerbe foglalja a környezet védelmére irányuló célokat és feladatokat.
Az NKP célrendszerében megfogalmazott 220 célból mintegy 70-nek van területi vetülete.
Illeszke
dés
1: gyenge
kapcsolat

NKP-III átfogó
terület

NKP célok

2:közepes
kapcs.

TMTK kapcsolat

kapcsolat

5.2. Éghajlatváltozás

5.2.1.3.
Közlekedés

legalábbis az áru- és személyszállításon belüli
aránya visszaszorulásának megállítása.
A
távolsági
közösségi
közlekedés
versenyképességének javítása.

2013. november

1

A TMTK céljai nagymértékben
megfelelnek az NPK közlekedési
céljainak, mivel a koncepcióban
szerepet kap a helyközi mobilitás

3

támogatásával
(1.3.2.1.),
a
közösségi közlekedés fejlesztése,
a települések közötti közúti, vízi
és vasúti közlekedés javítása
(1.3.1.3.). A koncepció egyedül a

környezetterhelés (különösen a szálló por
terhelés) csökkentése, a közlekedési-szállítási
teljesítmény és a szén-dioxid kibocsátás
növekedésének szétválasztása.
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Illeszke
dés
1: gyenge
kapcsolat

NKP-III átfogó
terület

NKP célok

TMTK kapcsolat

2:közepes
kapcs.

kapcsolat

A vízi közlekedés és szállítás fejlesztése a
természeti értékek védelme és az ökológiai
rehabilitáció komplex figyelembevételével.

3

5.2.1.5.

környezetterhelés
nem tér ki.

csökkentésére

A koncepció nem tartalmazza.

5.3. Környezet és egészség

3

5.3.3.1. Ivóvíz

Az ivóvíztermelés- és elosztás biztonsági
hiányosságainak megszüntetése.
A lakosság számára az egészséges ivóvízhez

2
3

A koncepció „A környezeti
elemek
fenntartható
hasznosítására
irányuló
fejlesztések” (1.1.3.8.) c. fejezete
tér ki a vízbázisok fejlesztésére,
az egészségügyi határértéknek

az ivóvizekre is kiterjed.
5.4.1.1.
Környezeti
társadalmi - gazdasági - környezeti
szempontok
szempontok figyelembevételével.
érvényesítése a
településfejleszté
sben és a
helyezése.
településrendezés
ben

2

3

szemben.

2
kialakítása, növelése, megújítása, fenntartása.
A zöldfelületek ökológiai és használati
értékének
növelése,
a
zöldterületek

„A
környezeti
elemek
fenntartható
hasznosítására
irányuló fejlesztések” (1.1.3.8.) c.
fejezet
szorgalmazza
a

2

A koncepció önállóan az 1.1.3.8.
és az 1.3.2.2. célban tér ki a
megóvásukra és növelésükre.
és

5.4.1.2.
Települési
zöldfelület

5.4.1.3 Épített
környezet

2013. november

A zöldfelületek vizuális, esztétikai célú
fejlesztése.

Az épített környezeti értékek védelme és az
ehhez szükséges feltételek biztosítása.

29

sport

tevékenységek

2
1.3.2.5.)
feltételezheti
a
zöldfelületek
növekedését,
azonban ez az összefüggés a
koncepcióban
nem

2

városok fejlesztése (1.3.2.2. ) cél
tartalmazza
a
zöldfelületek
fejlesztését, igaz, ez a cél nem tér
ki
a
többi
településtípus
zöldfelületi fejlesztésére.
Az épített környezet védelme
közvetlenül a 1.3.2.2. célban,
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Illeszke
dés

NKP-III átfogó
terület

1: gyenge
kapcsolat

NKP célok

TMTK kapcsolat

2:közepes
kapcs.

kapcsolat

Leromlott településrészek megújítása a
környezeti szempontok figyelembe vételével.
Légszennyezettség
kialakulásának

2
1
3

közvetetten, a 1.1.3.1., a 1.1.3.5.,
és a 1.1.3.6. fejezetekben, a
turisztikai
fejlesztésekhez
kapcsolódóan jelenik meg a
koncepcióban.

szennyezettség csökkentése, illetve a jó
A
A zaj- és rezgésterhelés mértékének, az
hatásának, egészségkárosító kockázatának
csökkentése:
A zaj- és rezgésforrások számának
csökkentése.
A határérték feletti zajterhelés megszüntetése
az ipari és szolgáltató létesítmények
környezetében.
Fenntarthatóbb
települési
közlekedési

2

helyközi mobilitás javítását a
rászorulók
támogatásával
(1.3.2.1.), illetve a közösségi
közlekedés
fejlesztését
is
(1.3.1.4.).
A
kerékpáros
közlekedés fejlesztése külön
prioritásként szerepel (1.1.3.7.).

1

3

2

további javítása.
Az egyéni, nem motorizált közlekedési

3

2

5.4.5.1
Biztonságos
ivóvízellátás

2013. november

2015. december 31-ig a lakosság 89%-a
számára a csatornázottság biztosítása a 2000
LE feletti

30

a

témakörei az 1.1.3.8.
kerülnek említésre.

2

5.4.5.2
Szennyvízelvezetés és -

és

2

energia- és költségtakarékosabb személy- és
áruszállítás).
Az egyéni és a közösségi közlekedés

fejlesztése.
Az
ivóvíz szolgáltatás
biztonságának
növelése, a hálózati felújítások elvégzése.

zajvédelem

3

célban

A koncepció „A környezeti
elemek
fenntartható
hasznosítására
irányuló
fejlesztések” (1.1.3.8.) c. fejezete
tér ki a vízbázisok fejlesztésére,
az egészségügyi határértéknek

hálózatok cseréjére, mely többek
között az ivóvizekre is kiterjed.
A koncepció célja (1.1.3.8.) a
100%-os
csatornázottság
kiépítése,
a
nagyobb
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Illeszke
dés

NKP-III átfogó
terület

1: gyenge
kapcsolat

NKP célok

2:közepes
kapcs.

TMTK kapcsolat

kapcsolat

kezelés

agglomerációkban.

3
legalább biológiai fokozatú tisztítása 2015.
december 31-ig.

településeken
szennyvíztisztító
telepek létesítése, kisebbeken
pedig alternatív megoldások
alkalmazásának támogatása, s a

3
3
rendszerek létesítése.
Az egyedi szennyvízelhelyezési, -tisztító és tároló
berendezések,
létesítmények
használatának,
valamint a természet közeli kezelési
megoldások alkalmazásának ösztönzése.

5.5.1.1. Védetté
nyilvánítás
5.5.1.3.
Natura2000
területek
5.5.1.4. Egyéb
nemzet-közi
területek
5.5.1.5.
Barlangtani,
földtani és
felszínalak-tani
értékek, ásványok
5.5.1.6. Ex lege
védett lápok és
szikes tavak,
források,
kunhalmok,
földvárak
5.5.1.7. A
tájszerkezet,
tájjelleg,
tájpotenciál
védelme

2013. november

3

Védelemre tervezett területek, védelemre
szoruló
fajok:
védetté
nyilvánítások
véghezvitele.

Nem TMTK feladat

3

A koncepció figyelmet fordít a
Natura2000 területek védelmére
is (1.1.3.8.).
Nem TMTK feladat

hasznosítása, az egyezmény végrehajtás
társadalmi elfogadásának javulása.
A nyílt karsztterületek és barlangok
hatékonyabb felszíni védelmének biztosítása.

Nem közvetlen TMTK feladat

Az ex lege területek felmérésének és
nyilvántartásának
áttekintése
és
hatékonyabbá tétele.
Az ex lege területek hatósági határozattal
való kijelölésének és ingatlan-nyilvántartási
feljegyzésének befejezése.

Nem közvetlen TMTK feladat

A természet- és tájvédelmi érdekek
érvényesítése a terület- és településfejlesztés
és -rendezés, az ágazati tervezés (különösen

31

Nem közvetlen TMTK feladat

3

A
TMTK
módosítása
összhangban áll a területrendezési
célokkal (OTrT, megyei terv).
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Illeszke
dés
1: gyenge
kapcsolat

NKP-III átfogó
terület

NKP célok

2:közepes
kapcs.

TMTK kapcsolat

kapcsolat

fejlesztés) során, valamint
támogatáspolitikában.

az

adó-

és

5.5.1.8. Érzékeny
Természeti
Területek
fenntartása.
A védett és a Natura 2000 területek minél
nagyobb
körére
terjedjenek
ki
az
5.5.2.2.
agrárkörnyezetgazdálkodási
és
Területkezelés
természetvédelmi célú uniós támogatási
rendszerek.
5.5.2.3. Fajok
korlátozása, visszaszorítása.
kezelése
Az élettelen természeti értékek megóvása.
5.5.2.4. Élettelen
természeti
értékek

1

5.5.3.1.
Károsodott
területek
helyreállítása,
természeti
értékek
károsodásának

1
folytatása,

a

Kárpát-medencei

1

Nem közvetlen TMTK feladat

2

speciális

fokozása.
A felhagyott, illetve tájképromboló épített
elemek, felszíni tájsebek, felhagyott katonai
gyakorlóterek stb. rehabilitációja.

Az ÉTT, MTÉT területek
(érzékeny természeti területek)
nem kerültek külön megemlítésre.
A koncepció nem tartalmazza.

A koncepció az élettelen értékek
közvetlen megóvását nem, csupán
az ásványkincsek fenntartható
kitermelését
tartalmazza
(1.1.2.9.).
A koncepció 1.1.3.8. fejezete tér
ki a tájsebek rehabilitálására és
rekultivációjára.

3

1
5.5.3.2. Genetikai

Nem TMTK feladat, de a 1.3.2.6.
ökológiai

gazdálkodás

szempontjából.
5.6. Fenntartható terület- és földhasználat
5.6.1.
Az országos és térségi területi tervezés során
Területrendezés
a társadalmi, környezeti és gazdasági
és
szempontok összehangolása a természeti tér,
környezetvédele
m
hasznosítása, valamint a környezetterhelés

2013. november

32

3
áthatja
a
fenntarthatósági
alapelvek figyelembevétele.
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Illeszke
dés
1: gyenge
kapcsolat

NKP-III átfogó
terület

NKP célok

2:közepes
kapcs.

TMTK kapcsolat

kapcsolat

5.6.2.
Ásványkincsekkel való
fenntartható
gazdálkodás

A társadalom szükségleteinek kielégítését
biztosító ásványi nyersanyagok kitermelése
és hasznosítása során a környezetterhelés
csökkentése és a környezeti károk
anyaghasználat, újrahasználat).
A talajok termékenységének védelme, a

2

A 1.1.2.9. prioritás tartalmazza a
újraélesztését a fenntarthatóság
figyelembevételével.

1

A talajvédelem közvetlenül nem
jelenik meg a koncepcióban.

2
borászati
tevékenységek
fejlesztését,
hátterének
megalapozását szolgáló, a 1.1.1.2.
és
1.1.1.3.
célokban
megfogalmazott, K+F központok
kialakítása közvetett módon a

védelme.

5.6.3. Talajok
védelme és
fenntartható
használata

A 1.1.2-es célban megjelenik a
szántóföldi,
zöldségés
gyümölcstermesztés
arányának
mennyiségi védelmét biztosítja.
5.6.4.
Környezetbarát

A koncepció nem tartalmazza.
csökkentése.

gyakorlat
A koncepció nem tartalmazza.
5.6.5. Az
környezeti
aspektusai

fajokkal).

növelése érdekében.
5.7. Vizeink védelme és fenntartható használata
5.7.3.5.
Vízvisszacsökkentése (biztonságos belvízlevezetés) és
tartáson alapuló
a víz visszatartás, hasznosítás növelése.
belvízgazdálkodá

2013. november
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3

A koncepció a klímaváltozás
negatív hatásainak mérséklése
kapcsán említi a belvízkárokat,
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Illeszke
dés
1: gyenge
kapcsolat

NKP-III átfogó
terület

NKP célok

2:közepes
kapcs.

TMTK kapcsolat

kapcsolat

s
A vízkárok mérséklése, a víz visszatartása, a
vízfolyások érintett szakaszain a társadalmi
igényekhez és az épített környezethez
5.7.3.6.
Dombvidéki
tározás

3

illetve revitalizáció megvalósítása.

2
5.7.3.8. Helyi és
térségi

mederrendezést,
illetve
a
vízszállító
képességének
a
helyreállítását említi (1.1.3.3.).

vízrendszerek
védelme
Belterületen
kockázatának
5.7.3.9.
Belterületi
vízrendezés

víztározók építésével kívánják
elérni (1.3.1.7.).
Az egyenetlen csapadékeloszlás
egyre
több
esetben
teszi
szükségessé
víztározók
kialakítását. A klímaváltozás
negatív hatásainak kiküszöbölése
érdekében
tartalmazza
a
célrendszer
a
vízkárok
mérséklését víztározók építésével
(1.3.1.7.).
A koncepció egyedül a Sió
turisztikai
hasznosításának

a

kisvízfolyások
csökkentése,
a

árvízi
belvízi

bel- és csapadékvízzel való gazdálkodás
fejlesztése.

5.8. Hulladékgazdálkodás
5.8.3.1. A
A régi, felhagyott, bezárt lerakók folyamatos
települési
rekultiválása és monitorozása.
hulladékok
biztonságos
ártalmatlanítása

2

A koncepció nem rendelkezik
a
klímaváltozás
negatív
hatásainak
mérséklése
általánosságban tartalmazza az
árvizek,
belvizek
elleni
védekezést (1.3.1.7.).
A koncepció nem tartalmazza.

3. táblázat: Illeszkedés az NKP-III céljaihoz

2013. november
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3.3. Az új koncepció összevetése más releváns tervekkel, koncepciókkal
Tolna Megye Területrendezési Terve
(2012, Környezetterv Kft.)

1/2005.(II.21.) számú rendelet tartalmazza:
1.§.(1) A rendelet célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei területfelhasználásának

.
A megyei területrendezési terv sem az elfogadott, sem az alátámasztó munkarészeiben nem

Tolna Megye Környezetvédelmi Programja 2000
(ÖKO-ECO Környezetvédelmi Tanácsadó Bt.)

Környezetvédelmi Program elkészítése is megtörtént, így a megye programja tartalmát

3.4. A változatok közötti választások
A megyei területfejlesztési koncepció nem tartalmaz változatokat. Ezért a 2/2005. (I.11.)

2013. november
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4. TOLNA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI
KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA

KONCEPCIÓJA

4.1. A koncepció részcéljainak környezeti szempontú konzisztencia
vizsgálata, az esetleges ellentmondások feltárása

társadalmi, gazdasági és környezeti területi folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges
hosszú távú
átfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása, összehangolása és
megvalósítása a fejlesztési programok keretében, érvényesítése az egyéb ágazati döntésekben.
A releváns tervekkel, országos koncepciókkal való konzisztencia vizsgálat bemutatását
korábbi fejezetek tartalmazzák. Alábbiakban a koncepció célrendszerének egymás közti
környezeti szempontú konzisztenciáját vizsgáljuk.
Tolna megye területfejlesztési koncepciója három átfogó és azon belül hét stratégiai
hosszútávú célt fogalmaz meg:

létrehozásával iparáganként, termékpályánként

hasznosítása és tematikus összekapcsolása
1.2. Társadalmi megújulás
javítása

megteremtése

A koncepció szemlélete összességében tükrözi a fenntarthatóság elvét, számos célterületnél
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figyelembevétele. A koncepció célrendszere a társadalom, a gazdaság, és a környezet hármas
egységét tartalmazza, melyek harmonikus összhangjára törekszik. A környezeti szempontok
érvényre jutásának leggyakrabban a gazdaságfejlesztési érdekek szabnak gátat, melyen belül
megnövekedése. A Tolna megyei koncepció fontos prioritásai közé tartoznak az egyes
közlekedésfejlesztés is, azonban a fejlesztések szorgalmazása és a versenyképesség növelése
nem feltétlen áll ellentétben a környezet megóvásával. A koncepció, mely átfogó, hosszú távú
részletességet, így ezen a szinten még nem jelennek meg a gazdaság, a társadalom, és a
környezet közötti szempontok ütközései. Mindezen által a három terület összhangjára az
a környezeti szempontok a konkrét területegységek esetében, és a megvalósítás szintjén is
érvényesülhessenek. Összességében megállapítható, hogy a megyei koncepció céljainak

Váralja térségében a környezeti fenntarthatóság figyelembevételével

hasznosítása és tematikus összekapcsolása
1.1.3.8. Környezeti elemek fenntartható hasznosítására irányuló fejlesztések

4.2. A jelenlegi környezeti állapot releváns, a koncepció tartalmával

A koncepcióhoz készült helyzetfeltáró munkarészek tartalmazzák Tolna megye környezeti

nitrogénoxid, formaldehid, benz(a)pirén) tekintetében az 1-es, a szilárd halmazállapotú

jelentkeznek, különösképpen a 6-os, az 56-os, a 63-as és 65-ös utak által érintett

2013. november

37

Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója – Környezeti Értékelés

településeken, ahol a vezetékes gáz kiépítése még nem történt meg; illetve egyre nagyobb
gondot jelent a pollenszennyezettség is.
Zaj és rezgés elleni védelem

kizárólag ipari parkokba, vagy ipari övezetekbe indokolt telepíteni.
Felszíni vizek védelme

Igazgatóság havonta végez méréseket, ahol vizsgálja a Duna biológiai állapotát és az

Felszín alatti vizek védelme

történik, Szekszárdnál és néhány dunamenti községnél a dunai kavicsteraszra épített kutak

fejlesztések történtek a térségben. A hévizek gyógyászati célú hasznosítása szinte minden

2013. november

38

Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója – Környezeti Értékelés

Talaj- és földvédelem

vizeket is.
Hulladékgazdálkodás

Dél-Balaton és Sió-völgye hulladékgazdálkodási projekt
A projekt célja, hogy a térségben a csatlakozott településeken megvalósuljanak a szelektív

megyében található, s a programhoz emellett 69 db Tolna megyei település társult.
Kapos-menti hulladékgazdálkodási rendszer

Kaposváron.
Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodás projekt
A kiépült komplex hulladékgazdálkodási rendszer három megye 313 településének
hulladékudvarok (22 db) rendszerének kiépítését, két komplex központ létesítését, és négy

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

megyei település rekultivációja valósult meg. A szervezett hulladékkezeléshez Tolna

Paksi térségi hulladékgazdálkodási rendszer
Hét település kezdeményezte egy társulás létrehozását, hogy 2013-tól kezdve a paksi

szelektív válogató csarnok és egy komposzttelep építése. Szervesen ehhez a rendszerhez

tavaszra készültek el, így az új hulladékgazdálkodási rendszer üzembe állt.
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Nemzeti Radioaktív-hulladék tároló Bátaapáti
aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgál a Bátaapátiban építés alatt
szilárd halmazállapotú hulladékot 200 literes acélhordókban helyezik el a telephely központi

építése még folyamatban van, a központi épület a telephelyen megépült.

ártalmatlanítása folyamatban van. Folyamatosan rekultivációra kerülnek illetve kerültek a
nagyobb települések szeméttelepei is s így a potenciális veszélyes hulladék károkozás

A Koncepciót megalapozó helyzetértékelés külön fejezetben foglalkozik a táj terhelésének és

–
–
–
–

Folyómenti táj,

Dombvidéki - Borvidéki táj.

olyan többfunkciós komplex tájgazdálkodás kialakítása fontos, amely a vízgazdálkodás, a
természeti adottságokhoz igazodó tájhasználat, a tájképi, természeti értékek védelmének
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érvényesíteni.
A borvidékekbe tartozó települések közül is

több településen már nem

lehet

történeti, esztétikai, településszerkezeti, építészeti, turisztikai szempontból is az egyik

A koncepció megalapozása, illetve a célok kidolgozása során feltárt környezeti
konfliktusok elemzése, értékelése, és a környezeti állapot várható alakulása abban az
esetben, ha a koncepcióban megfogalmazott javaslatok nem valósulnának meg
A területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró munkarésze nem tér ki önálló fejezetként a
környezeti konfliktusok ismertetésére, így ezek elemzését a már ismertetett környezeti elemek
állapota alapján végeztük el. Legnagyobb problémát az egyes közegek szennyezettsége
jelenti, mely további területhasználatokat is korlátoz, illetve az emberi egészségre is sok
esetben veszélyt jelent.

lakosság egészségi állapotát.

A felszín alatti vizek tekintetében a magasabb ásványi anyag tartalom okoz problémát, mely
miatt sok esetben vas- mangán-, illetve arzénmentesítésre van szükség.

veszélyezteti.
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4.3. A koncepció céljainak megvalósulásával közvetve vagy közvetlenül

romlását, nem állnak ellentétben a fenntarthatósági szempontokkal. Számos prioritás esetében
környezeti elemek védelmére fókuszálnak, illetve, mely célok a társadalmi szerkezet
A fenntarthatóság figyelembe vétele, a környezeti értékek megóvása, a klímaváltozás negatív
következményeinek csökkentése több prioritás esetében is megfogalmazódott, azonban

vidéki élettér megteremtésére vonatkozó célterületek (1.3.1., 1.3.2.) kapcsolódnak
részletesebben a környezet témaköréhez, a környezeti elemek használatához. A használat
változása az elemek állapotában is általában valamilyen irányú változást eredményez, mely

környezetkárosító tevékenységgel párosulhat.
A turizmusfejlesztést is magában foglaló prioritások (1.1.3.), különösen az országos
konfliktusforrást jelent. Ügyelni kell a védettséget megalapozó értékek megóvására, hogy a

Az egyik leglényegesebb potenciális környezetterhelés a közlekedésfejlesztést érinti. A térség
hálózat fejlesztése. A koncepció 1.3.1.3. prioritása fogalmazza meg a közúti, vízi és vasúti
közlekedés javítását. Továbbá a közlekedéshez kapcsolódik közvetetten a helyi és térségi
logisztikai központok építése is (1.1.1.5., 1.1.1.6.), mely várhatóan nagyobb forgalmat vonz.
számos esetben környezeti konfliktus forrása lehet. Fokozottan kell ügyelni arra, hogy a
tervezett fejlesztésekhez elkészüljenek a jogszabály szerinti környezeti hatásvizsgálatok,
Natura 2000 hatástanulmányok.
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kapcsolódik a környezeti elemekhez. A koncepciónak nem képezi témakörét önállóan a

tervezési folyamatokban.

térségében, azonban a fenntarthatóság figyelembevétele külön megemlítésre kerül. Ez nagyon
fontos, mivel a bányászati tevékenység majd az összes környezeti elem állapotára hatást
gyakorol. Megváltoztatja az eredeti terepfelszínt, a talajadottságokat, a felszíni- és felszín

és a tájkép esztétikai értéke nagymértékben csökken. Tehát a fenntarthatósági szempontok

szó, így ha a bányászati tevékenység nem érint új területeket, akkor a jelenlegi állapothoz

utóhasznosítási mód meghatározását is.
Közvetett módon környezeti következménnyel járó társadalmi, gazdasági folyamatokat

Különösen a 1.1., "A megye gazdasági potenciáljának növelése, a vállalkozói aktivitás
is. A túlzott, egyoldalú gazdasági növekedésre koncentrálás jelenthet potenciális
veszélyforrást. A közelmúlt tapasztalatai is bizonyítják, hogy gondos tervezés, engedélyezés
és monitoring rendszer szükséges a környezetkárosítás elkerüléséhez. Ezért a gazdasági
beruházásoknál, az iparfejlesztéseknél fokozottan ügyelni kell a környezetvédelmi
követelmények érvényesítésére.
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A Koncepció céljai olyan szemléletmóddal és olyan célzattal kerültek megfogalmazásra, hogy
környezetállapotában.
Jól azonosítható környezet igénybevétel illetve hatások
Környezeti elemek

tartalmának meghatározása során kell tekintettel lenni a környezeti elemek károsodását kizáró
vagy minimalizáló megoldások alkalmazására.
Környezeti elemek rendszerei, folyamatai, szerkezete (különös tekintettel a tájra,
településre, klímára, természeti rendszerre, biodiverzitásra)

nem abban a mélységben és részletezettségben kerültek megfogalmazásra (ez nem is feladata
egy megyei területfejlesztési koncepciónak), amely alapján az egyes környezeti elemekre

az egyes elemek környezeti elemekre gyakorolt hatásai.
Natura 2000 területek
A célokban foglaltak konkrét megvalósulását szolgáló terület- és településrendezési tervek

hatásokat okozna.
Emberek egészségi állapota, társadalmi, gazdasági helyzete (különös tekintettel az

az emberek jólétét szolgálják.

A területfejlesztési koncepció hatásai rendkívül szerteágazóak. A közvetett hatások
elemzési-értékelési módszertan arra a VÁTI által korábban javasolt megközelítésre épít, hogy
területfejlesztési koncepciók stratégiai szintjét (céljait, prioritásait) egy fenntarthatósági
értékrendhez viszonyítsuk, egy környezeti teljesítményértékelési sémában vizsgáljuk. A
térségi fenntarthatósági
értékrenddel
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fenntarthatósági értékrend kapcsolatát egy ún. térségi (megyei) fenntarthatósági mátrix
segítségével értékeljük. A VÁTI szakemberei által javasolt értékelési mátrix egyik tengelyén
a fejlesztési koncepció stratégiai céljait, másik tengelyén a térségi (megyei) fenntarthatóság

számot kaptak azok a kapcsolatok ahol, esetlegesen negatív következményekkel, hatásokkal is
veszélyeket is magába foglaló kapcsolatokat jeleztük. Ahol nem került semmi az értékelési

megtörténik.
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övezetek fejlesztését, valamint a bányászati tevékenység újraindítását célzó javaslat esetében
kell számolni.
Közvetett

hatások

környezettudatos,

környezetbarát

magatartás,

életmód

A Koncepció 2. és 3. számú átfogó célja pontosan a társadalmi megújulás illetve a vidékies
utóbbi cél a környezetbarát gazdálkodási technológiák, a biogazdálkodás és a fenntartható

Koncepció közvetett módon sem hat negatívan a környezettudatos értékrendre.

területfelhasználási módtól való eltérés fenntartására vagy létrehozására
Effajta hatással lényegében nem kell számolni a Koncepció megvalósulása nyomán. Nem

megváltozásával nem kell számolni. A javasolt változtatások pont a hagyományok, az
területfelhasználás alakulására.
Közvetett hatások olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási
hagyományok gyengítésére, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak

módok meghonosítására.

megújuló energiapotenciáljának hasznosítására. Ehelyütt kell megemlíteni azt is, hogy a célok
között szerepel a megye területén található szénvagyon újbóli hasznosításának gondolata.
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4.5. A környezeti következmények alapján a koncepció értékelése
A Koncepció - fenti fejezetekben bemutatott - közvetlen illetve közvetett környezeti hatásai

következményekkel.
A 1.2. Társadalmi megújulás átfogó cél és az ahhoz tartozó 2 stratégiai cél gyakorlatilag sem
közvetlen sem közvetett módon nem járul hozzá a környezeti elemek és környezeti rendszerek

megteremtése átfogó célhoz tartozó stratégiai és további célok hatása a környezeti elemekre
kell számolni.
Összefoglalóan Tolna megye területfejlesztési koncepciójának célrendszere a fenntarthatósági

és az ezeket kibontó 4 stratégiai cél és a számos részcél - nem eredményez negatív

fejlesztése, stb. - esetében számolni kell negatív környezeti hatásokkal. Ezek mérséklése
meghatározása szükséges.
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5.

A

KONCEPCIÓ

KONCEPCIÓBAN
HATÉKONYSÁGÁNAK
INTÉZKEDÉSEK

MEGVALÓSULÁSA
JAVASOLT
ÉRTÉKELÉSE,

KÖVETKEZTÉBEN

INTÉZKEDÉSEK
TOVÁBBI SZÜKSÉGES

Tolna megye területfejlesztési koncepciója - jelenlegi változatában - nem tartalmaz a célok
csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó intézkedéseket. Ennek magyarázata

gyakorolt akár káros hatásával is számolni kell.

gazdaságfejlesztési, infrastruktúrafejlesztési szempontból kétségkívül a megye érdekeit
szempontú ellentételezésre és a hatások mérséklésének szükségességére vonatkozó
javaslatokat rögzíteni. Az intézkedések megfogalmazása legalább az alábbi koncepcionális
célok esetében javasolt:
–
logisztikai alközpont kialakítása funkcionális térségenként
– 1.1.1.6. - A helyi alapanyag termelési igényekhez igazított térségi logisztikai bázisok
–
–
ágazati igényeket kiszolgáló infrastruktúrafejlesztésre, a városok és vonzáskörzetük
–
Nagymányok és Váralja térségében a környezeti fenntarthatóság figyelembevételével

5.2. Javaslat szükséges környezeti szempontú intézkedésekre

A területfejlesztési koncepciót megalapozó helyzetértékelés környezeti fejezetei nem

Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szerve által a környezeti értékelés
egyeztetési eljárása során adott véleményébe foglalt - környezeti állapotra vonatkozó - adatok,
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Ugyancsak javasoljuk a Pécsi Bányakapitányság észrevételében a bányanyitásokkal
kapcsolatban közölt új információk beépítését a koncepciót megalapozó helyzetértékelésbe.

A területfejlesztési koncepció 3 átfogó célja, 7 stratégiai célja és számos, ezeket kibontó célja
általános fejlesztési irányokat, elveket, illetve konkrét beavatkozásokat, feladatokat jelöl meg,

korlátozottan fognak rendelkezésre állni a fejlesztési források és környezeti szempontból
azoknak kell nagyobb prioritást kapniuk, amelyeknek környezeti hozadéka nagyobb. Az
javaslatok megalapozását is.
Agrár-környezetgazdálkodás
Az agrár-környezetgazdálkodás témaköre nem jelenik közvetlenül a vidékfejlesztési

szerepe miatt érdemes lenne nagyobb teret szentelni a koncepcióban.
Természetvédelmi fejlesztések
Tolna megye természeti értékekben gazdag, de a természetvédelmi fejlesztések nem jelennek
meg önálló elemként (pl. a Natura 2000 területek csupán 1 mondat erejéig szerepelnek,
kapcsán várhatóan konfliktusokra is fel kell készülni) a fejlesztési koncepcióban. Hiányosság,
hogy a természetvédelemre alapozott „lágy” turizmus, az ezekhez kapcsolódó fejlesztések,

fejlesztésekkel kapcsolatos problémák (pl. közlekedésfejlesztés, turizmusfejlesztés, bányászat,
koncepcióban.
Natúrparkok
fejezetet szentelni. A natúrparkok olyan természetvédelmi „keretbe” illesztett területfejlesztési
megújítására épülnek, ezért mindenképpen összhangban vannak a területfejlesztési koncepció
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módon a Koncepció céljai között egyáltalán nem jelennek meg. Javasolt a - nem védett - táj
továbbiakkal specifikusan az egyes tájkarakter típusokra vonatkozóan. Ugyancsak nem
felhagyott ipari vagy katonai terület) felszámolásának kérdésével.
A bányászat újraindításának problémája
A területfejlesztési koncepció gazdaságfejlesztést magába foglaló átfogó céljának részeként
és Váralja térségében. A cél megfogalmazása említi ugyan a környezeti fenntarthatóság
figyelembevételének fontosságát, de konkrétumot nem határoz meg. Szükséges a bányászat
környezet-, természet- és tájvédelmi szempontból, hogy a környezeti érdekek sérülnek-e és ha
mértékével milyen relációban áll. A megyeében található ásványkincsek kitermelését
fenntarthatóságát alapozza meg, gazdaságossági és környezeti kritériumok meghatározásával.
Gazdaságfejlesztési célok környezeti vonatkozásai
létrehozásával iparáganként, termékpályánként és az 1.1.2. Piacképes, hagyományosan

tervezettek a természetkárosító hatások megakadályozására illetve mérséklésére, és hogyan

ösztönzésére. A munkahelyteremtés során javasolt a környezetvédelmi iparban, a megújuló

Feldolgozóipar, élelmiszergazdaság
A koncepció nagy hangsúlyt helyez a vidéki térségek megújításának részeként az ökologikus
gondolkodás és szemléletmód, illetve termesztési technológiák meghonosításának, és
támogatására. Ezen célok esetében javasolt az élelmiszeripari feldolgozó-kapacitások
környezeti teljesítményének mérése és folyamatos nyomon követése
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Vízi, vízparti fejlesztések, víztakarékosság
A Koncepció céljai között szerepel a „Sió turisztikai hasznosítása”, a „Duna-menti rekreációs
térség kialakítása” és a „Termál- és gyógyturizmus megyei központjainak további fejlesztése,
új központok létesítése” mint fejlesztési cél. E fejlesztések megvalósítása során a vizek

ipari, gazdasági fejlesztések kritériumául kell szabni, mind a lakossági szemléletformálásba
hangsúlyosan be kell építeni a vízzel való takarékoskodás alapelvét.
Területfejlesztés-területrendezés összehangolása
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, a fejlesztési és a területrendezési vonatkozású stratégiai
területi tervezés szorosabb összekapcsolását annak érdekében, hogy az egyes
területrendszerek (területegységek) céljait a területfejlesztési és a területhasználatszabályozási eszközök egymással szinergiát eredményezve szolgálják. Jelen területfejlesztési
koncepció ilyen szempontból akkor éri el maradéktalanul célját, ha céljai be tudnak épülni a
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6. JAVASLAT A MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
KÖRNYEZETI SZEMPONTOKRA, INTÉZKEDÉSEKRE
A megyei területfejlesztési koncepció érvényesülése amellett, hogy céljai közvetlenül is
megállják a helyüket és a megye fejlesztésének sarokpontjait képezik, a megyei
területfejlesztési programokon keresztül, valamint a megyei területrendezési terv módosításán
és a településrendezési tervek révén érvényesül.
A területfejlesztési koncepció 3 átfogó és 7 stratégiai céljának és ezek részletes

fejlesztési koncepciók /turizmus, környezetvédelem, közlekedésfejlesztés, stb./, megyei
területrendezési terv, településrendezési eszközök és stratégiák, tervek, LEADER programok,
a kistérségekhez, mikrotérségekhez, járásokhoz kapcsolódó jelenleg még nem látható
területeket jelöl meg, amelynek részletesebb kifejtése a programozás szintjén jelenik meg.
A megyei területfejlesztési koncepció által befolyásolt területi és ágazati tervekben,
–
–

megye gazdaságfejlesztési célterületein.
A zöldgazdaság, a környezetipar és a megújuló energiahasznosítás kiemelt támogatása
szabályozási és pályázati eszközökkel.

–
a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra.
–
–

hasznosítás biztosítása.
A természetvédelmi oltalom alatt nem álló nem védett táj védelmét biztosító szabályozási

–
–
–
prioritása.
–
illetve Dunaföldvár és a tervezett paksi fejlesztések során.
–
zárása.
–
vízigények esetén.
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–

–

feltételek kidolgozása szükséges.
Környezetbarát közlekedési módok támogatása, a közlekedés racionalizálása a megye

–

A katasztrófák csökkentésére vonatkozó irányelveket a megye területén megvalósuló
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ÉRTÉKELÉSE
A megyei területfejlesztési koncepció nem tartalmaz az annak megvalósítása következtében

Egy területfejlesztési koncepció céljainak megvalósulása csak jóval kevésbé direkt módon
képes hatni a környezeti elemekre, így a koncepció céljai és a várható környezeti hatások
esetében. A koncepció környezeti hatásai is sokkal inkább kifejezésre jutnak és
érvényesülhetnek majd a megyei területfejlesztési program elemein keresztül.
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8. ÖSSZEFOGLALÁS
Az összefoglalás a Környezeti Vizsgálat legfontosabb megállapításait tartalmazza.
A megyei területfejlesztési koncepció környezeti teljesítményének értékeléséhez - megfelelve
a 2/2005. (I.11.) Korm. rend. 4. sz. mellékletében rögzítetteknek is - olyan elemzési-értékelési
módszertant alkalmaztunk, amely feltárta, hogy a megyei területfejlesztési koncepciónak
milyen közvetlen vagy közvetett kihatása lehet a környezetre, milyen környezeti hatások
hatások. A Koncepció céljait és prioritásait egy fenntarthatósági értékrendhez is
viszonyítottuk. A VÁTI által javasolt fenntarthatósági értékrend négy alappillére:
– A.) törekvés a térségi autonómiára
–
– C.) a térség megújuló képességének biztosítása
– D.) fenntartható térhasználat
Tolna megyei területfejlesztési koncepciója 3 átfogó célt rögzít, amelyeket 7 stratégiai cél
alapoz meg. A koncepció tartalma részleteiben ennek a célrendszernek a kifejtését
környezeti elemekkel, környezeti hatásokkal, fenntarthatósági kérdésekkel. Az 1.1.3.

hasznosítása és tematikus összekapcsolása” stratégiai cél kapcsolódik közvetlenül és
részletesebben a környezeti fenntarthatóság témaköréhez. Közvetett módon a Társadalmi
mindegyike tartalmaz környezeti vonatkozású elemeket.

tervhez, az Energiastratégiához, a vidékfejlesztési feladatokat magában foglaló Darányi Ignác

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához. A Nemzeti Vidékstratégia kapcsán tovább lehetne
programjaival (MTÉT, Natura 2000), „Kert Magyarország” kertészeti programmal,

is megjelenhetne a területfejlesztési koncepcióban.
A koncepcióban meghatározott fejlesztési elképzelések elmaradása esetében tovább
növekedésének elmaradása a környezet szempontjából ambivalens eredménnyel járhat. Az új
fokozódik a környezet terhelése, ezért elmaradásuk még pozitíven is hathat a környezeti
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állapotra. A beruházások elmaradása a másik oldalról azt is jelenti, hogy a mostani negatív
trendek, tendenciák tovább folytatódnak (pl. népességfogyás, migráció, települési környezet
leromlása stb.)

fenntarthatóság alapja. Feltétlenül pozitív, hogy a területfejlesztési koncepció az 1.1.3
stratégiai cél keretében külön prioritásként fogalmazza meg a „Környezeti elemek
fenntartható hasznosítására irányuló fejlesztések”-et. A fejezet meghatározza azokat a
érdekében, valamint a fenntarthatósági szempontok érvényesítése érdekében feltétlenül
távon is a térség versenyképességének csökkenéséhez vezet. Ezek területi vonatkozásait - a
fontosabb javasolt beavatkozási helyszíneket - is lehatárolja. Tolna megyében az

amelynek hosszútávú használatát veszélyeztetné a fenntarthatóság elvének elvetése.

elve, a környezeti értékek megóvása, a környezetbiztonság, a klímaváltozás negatív
következményeinek csökkentése egyes prioritások esetében megfogalmazódott, de nem
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1. A területi (társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat kidolgozásának
ismertetése
1.1. A területi (társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat kidolgozásának folyamata
A Tolna Megyei Önkormányzat megkezdte Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója kidolgozását.
Az ezt megalapozó Helyzetelemzés, Helyzetértékelés 2012. júliusa és novembere között készült el, a

hatásvizsgálata, valamint a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben
hatásvizsgálat környezeti részét a 2/2005. (I. 11.) Korm. rend. szerinti környezeti értékelés kiváltja,
így a jelen hatásvizsgálat csak társadalmi, gazdasági szempontú. Mind a hatásvizsgálat, mind a
koncepcióba.

1.2. A területi (társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálathoz felhasznált információk
leírása
A hatásvizsgálat a Tolna Megyei Önkormányzat által rendelkezésre bocsájtott dokumentáció,
háttértanulmányok, vizsgálatok, munkaközi anyagok, és a nyilvános tanulmányok, jelentések,
fejlesztési stratégiák alapján készült. A hatásvizsgálatban felhasználtuk továbbá a részletes
helyzetfeltáró vizsgálatok dokumentációját.
Felhasznált további tanulmányok, programok, stratégiák:
- Tolna Megye Környezetvédelmi Programja, 2000
- Dél-dunántúli Operatív Program, 2007
- Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS), 2007
- Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-III, 2009-2014), 2008
- Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK, társadalmasítási változat), 2012
- Nemzeti Vidékstratégia (NVT), 2012

vizsgálata történik, történt meg.

koncepciók, programok céljaival

célja, hogy már készítése során aktivitásra, összefogásra, együtt gondolkodásra bíztassa a megyei
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fejlesztéseket, beruházásokat.

A koncepció azzal a céllal készül, hogy kijelölje Tolna megye lehetséges kitörési pontjait,
különös hangsúlyt kíván fektetni. A megyei (területi) programozáshoz rendelt források
felhasználásának alapját képezi majd-e dokumentum, hiszen a tervezett megyei fejlesztéseknek a
Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz illeszkedniük kell.

Átfogó célok
1.1. A megye gazdasági
potenciáljának növelése, a
vállalkozói aktivitás

1.2. Társadalmi
megújulás

1.3. A vidékies térségek
gazdasági szerepvállalásának
élettér megteremtése

Stratégiai célok
1.1.1. Új K+F+I és
logisztikai központok
kialakítása vállalkozói
létrehozásával iparáganként,
termékpályánként

1.2.1. Oktatásfejlesztés,

piaci esélyeinek
javítása

értékesítés és agrármarketing

1.1.2. Piacképes,
ipari ágazatok fejlesztése,
valamint a kiemelten magas

demográfiai folyamatok
(negatív) hatásainak
mérséklése

tevékenységek (gépgyártás,
fémfeldolgozás
élelmiszeripar, textil- és
1.1.3. A megye természeti
természeti értékeinek és
épített környezetének
megismertetése,
potenciáljának javítása,
fenntartható hasznosítása és
tematikus összekapcsolása
2013. november
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Teljes célrendszer

létrehozásával iparáganként, termékpályánként
projektszervezetek) támogatása a Tolna megyei vállalkozások piaci szerepvállalásának

1.1.1.4. - Energetikai K+F bázis kialakítása Paks és Tamási központokkal
logisztikai alközpont kialakítása funkcionális térségenként
1.1.1.6. - A helyi alapanyag termelési igényekhez igazított térségi logisztikai bázisok
csomópontokban

belüli piaci részesedés növelésével
élelmiszer- és feldolgozóipari kapacitások kiépítése a növénytermesztés és az arra

az ágazati igényeket kiszolgáló infrastruktúrafejlesztésre, a városok és vonzáskörzetük
1.1.2.6. - Egészségipari fejlesztések
által
szerszámgép gyártás területén és elektronikai iparban
Nagymányok és Váralja térségében a környezeti fenntarthatóság figyelembevételével

hasznosítása és tematikus összekapcsolása
1.1.3.1. - Védett építészeti értékek gazdasági, turisztikai és közösségi célú

1.1.3.3. - Sió turisztikai hasznosítása
1.1.3.4. - Duna-menti rekreációs térség kialakítása
1.1.3.5. - Termál- és gyógyturizmus megyei központjainak további fejlesztése, új
központok létesítése
1.1.3.6. - A Szekszárdi és Tolnai Borvidék és a pincefalvak borturisztikai és
gasztronómiai kínálatának növelése
1.1.3.7. - Kerékpáros turizmus feltételeinek fejlesztése
1.1.3.8. - Környezeti elemek fenntartható hasznosítására irányuló fejlesztések
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1.2. - Társadalmi megújulás
1.2.1.1. - A gazdasági igényekhez igazított, gyakorlatorientált szakképzési rendszer

1.2.1.3. - Az oktatás modernizálása (digitalizálás, e-oktatás)
1.2.1.4. - Szociális ellátórendszer fejlesztése

kiterjesztése

1.2.2.3. - Önkormányzati bérlakás program városokban (pl. Szekszárd), valamint
bérház és háztáji program bevezetése az apró- és kisfalvakban
1.2.2.4. - Fiatal vállalkozók támogatása, vállalkozásösztönzés
és falvakban egyaránt

megteremtése

1.3.1.2. - Funkcionális térségenként a helyi feldolgozó- és élelmiszeripari kapacitások

1.3.1.7. - A klímaváltozás negatív hatásainak mérséklése

1.3.2.1. - A helyi és helyközi tömegközlekedés keresletorientált racionalizálása

1.3.2.4. - Mobil és helyi szolgáltatások megteremtése kistelepüléseken
biztosítása
elsajátítása
adókedvezmények biztosítása (szabad vállalkozási övezet)

megye területrendezési terve)

tartalmazza:
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1.§.(1) A rendelet célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei területfelhasználásának feltételeit,

A megyei területrendezési terv sem az elfogadott, sem az alátámasztó munkarészeiben nem rögzít a

A területrendezési terv szerkezeti terve a hatályos településszerkezeti tervek alapján települési térség
részeként tartalmazza az egyes települések hosszú távú fejlesztési elképzeléseit, a gazdasági, lakó célú,
rekreációs, stb. célra hosszú távon igénybe venni kívánt potenciális fejlesztési területeket. A
területfejlesztési koncepció egyik átfogó célja a megye gazdasági potenciáljának növelése, amelyhez a

kívánatos biztosítani. A megyei koncepció „Társadalmi megújulás” átfogó célja a területrendezési terv
tartalmával nem ellentétes, a társadalmi célok a rendezési terv keretei között megvalósíthatók.

2.3. A koncepció részcéljainak társadalmi és gazdasági szempontú konzisztencia
vizsgálata, az esetleges ellentmondások feltárása
A társadalmi és a gazdasági részcélok egymással összhangban kerültek megfogalmazásra. A megye
gazdasági potenciáljának növelése és a vidékies térségek megújítása átfogó célokhoz rendelt részcélok

elemeinek ismertetése
A népességszám alakulásában kistérségenként mutatkoznak különbségek a természetes szaporodás,
illetve fogyás, valamint a belföldi vándorlási különbözet függvényében, de összességében a megye
mindegyik kistérségében csökkent a népesség. Az elmúlt közel egy évtized során, a 2001.év végi

mentén a népességvesztés megállítására és a folyamat megfordítására nagy hangsúlyt helyez, számos

Összehasonlítva az ország és a megye gazdasági teljesítményének megoszlását az egyes gazdasági
gazdaságában, mint az országban. Az iparon belül a feldolgozóipar 9 százalékkal kisebb arányt
képviselt, másrészt az egyéb ipari tevékenység, melybe a villamosenergia-termelés is tartozik 18%-kal
magasabb arányban van jelen a megye gazdasági teljesítményében, mint az ország egészében. A
szolgáltatások súlya a megyében (48,5%) jóval alacsonyabb, mint az ország egészében (67%). A
szakmai, tudományos, adminisztratív tevékenységek csak a 70%-át érik el Tolna esetében az országos

elmozdítása a feldolgozó ipari ágazatok részarányának növelésével.

2013. november
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2.5. A tervben javasolt térségi területfelhasználási kategóriák kijelölésével és övezetek

Tolna megye területfejlesztési koncepciója nem tartalmaz, nem is tartalmazhat sem térségi
területfelhasználási kategóriákat, sem övezeteket.

valamint a fejlesztési javaslatokat.
A fejezet elemzi a térszerkezet gazdasági fejlettséget és társadalmi viszonyokat befolyásoló hatását.
Annak érdekében, hogy az autópályától távolabbi, gazdaságilag elmaradott kistérség, mint például a

kormányzati szándék is, mely létrehozta a „szabad vállalkozási zónákat” az ország legfejletlenebb

térségek, települések felzárkóztatására.
A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció egyik legfontosabb célja, hogy a megye fejletlenebb

2.6. A koncepció által feltárt társadalmi és gazdasági állapot várható alakulása abban az
esetben, ha a javaslatok nem valósulnának meg
A 3. fejezet részletesen tartalmazza.

2.7. A koncepció céljainak megvalósulása esetén a társadalmi és gazdasági szempontból

A 3. fejezet részletesen tartalmazza.
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4. Javaslat társadalmi, gazdasági szempontú intézkedésre
hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó javaslatok és egyéb
intézkedések
A koncepció azzal a céllal készül, hogy kijelölje Tolna megye lehetséges kitörési pontjait,
különös hangsúlyt kíván fektetni. A megyei (területi) programozáshoz rendelt források
felhasználásának alapját képezi majd-e dokumentum, hiszen a tervezett megyei fejlesztéseknek a
Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz illeszkedniük kell.

A Koncepció nem tartalmaz olyan célt, amely a társadalomra és a gazdaságra káros hatással lenne,

amelyeket a koncepció által befolyásolt más terveknél figyelembe kell venni
A Koncepció átfogó célja és a kiemelt célok is a megye társadalmi, gazdasági környezetének
kell a megyei területrendezési terv készítése (módosítása) során és a megye településeinek
településfejlesztési koncepciói, integrált településfejlesztési stratégiái és településrendezési tervei
területfejlesztési koncepció által meghatározott keretek.
Javaslatok Tolna megye területfejlesztési koncepciója továbbfejlesztésére
A megyei területfejlesztési koncepció helyzetértékelése kevés olyan tényadatot rögzít, amely
alkalmas az egyes ágazatok helyzetének, kapacitásainak és potenciáljainak valós megítélésére
ezért javasoljuk a helyzetértékelés kiegészítése keretében pótolni ezeket az adatokat. A kiinduló
határozhatók meg reálisan.

koncepcióból jelenleg hiányzó - monitorozási javaslatok megfogalmazását.
A területfejlesztési koncepció 3 átfogó célja, 7 stratégiai célja és számos, ezeket kibontó célja
általános fejlesztési irányokat, elveket, illetve konkrét beavatkozásokat, feladatokat jelöl meg,
indikátorok és azokhoz tartozó célértékek kerüljenek meghatározásra, amelyekhez képest a

E célértékek között javasoljuk elkülöníteni a nemzeti fejlesztési dokumentumokban meghatározott
– például a foglalkoztatottság hosszú távú alakulására vonatkozó – célértékeket a megyei
(pld a vállalkozási aktivitás

figyelembe venni a helyzetértékelésben rögzített
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rendelkezésre álló, vagy reálisan prognosztizálható eszközöket, forrásokat.
Javasoljuk, hogy a koncepcionális célok konkrétabban és markánsabban kerüljenek
megfogalmazásra nemcsak a cél és a részcélok megvalósulása hatásainak azonosíthatósága, a
(és az ágazati részprogramok)
tartalmának megfogalmazását.
Javasoljuk a célok között súlyozást és/vagy sorrendet felállítani, annak meghatározását, hogy
melyik fejlesztési elképzelésnek van nagyobb prioritása.
korlátozottan fognak rendelkezésre állni a fejlesztési források és úgy gazdasági, mint környezeti
szempontból azoknak kell nagyobb prioritást kapniuk, amelyeknek a társadalmi-, gazdasági-,
környezeti hozadéka nagyobb.)
Javasoljuk, az egyes fejlesztési célokhoz tartozó célterületek differenciáltabban (és pontosabban)
kerüljenek meghatározásra. E célterületek kijelölésénél kerüljenek fokozott figyelembevételre a
megyei területrendezési terv térségi övezetei.

konkretizálását és az iparágankénti sajátos célok meghatározását.
A

munkahelyteremtés

során

javasolt

a

környezetvédelmi

iparban,

a

megújuló

kiterjedésének változtatása vonatkozásában is.

irányainak és sajátosságainak részletesebb és térségspecifikusabb kimunkálását.
Konkretizálni javasoljuk azokat a funkcionális térségeket és azokat a termékcsoportokat,

Javasoljuk a térképi mellékleti megjelenítésnél pontosabban és hely és funkcióspecifikusabban
tartalmát.

(a rendelkezésre álló

(és térségi) területfejlesztési operatív programok koncepció szerint támogatandó
elemeinek meghatározását.
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használat alapelveit, amelyek biztosítják a Sió és a megye további folyóvizeinek fenntartható
hasznosítását.

kidolgozása szükséges. Mind az ipari, gazdasági fejlesztések kritériumául kell szabni, mind a
lakossági szemléletformálásba hangsúlyosan be kell építeni a vízzel való takarékoskodás
alapelvét.

az önkormányzatok kompetenciája és mozgástere az oktatás, illetve az oktatási intézmények

szélesebb aspektusban értelmezni és kiegészíteni annak érdekében, hogy a programozási
szakaszban mindazok a szükséges változtatások, beavatkozások és fejlesztések, amelyek a
klímaadaptációt szolgálják, támogathatók legyenek
offenzív beavatkozásokon keresztül a szemléletformálásig).

foglalkozik az agrár-környezetgazdálkodás témakörével a vidékfejlesztési prioritások között. Ezért

A természetvédelmi fejlesztések nem jelennek meg önálló elemként a koncepcióban. Hiányosság,
hogy a természetvédelemre alapozott „lágy” turizmus, az ezekhez kapcsolódó fejlesztések is csak

problémák
kezelésükre adott megnyugtató válaszok megjelenítését a koncepcióban.

és a

célrendszerébe, illetve a célok kiegészítését további, specifikusan az egyes tájkarakter típusokra
vonatkozó elemekkel.

felszámolása.

hosszú távú fenntarthatóság biztosíthatósága érdekében.
Javasoljuk az országos fejlesztési dokumentumok tartalmával összhangban térszerkezet
(a megyei
sajátosságok figyelembevételével).

területrendezési vonatkozású stratégiai területi tervezés szorosabb összekapcsolásának
szükségességét annak érdekében, hogy az egyes területrendszerek (területegységek) céljait a
területfejlesztési és a területhasználat-szabályozási eszközök egymással szinergiát eredményezve
szolgálják. (A megyei területfejlesztési koncepció ilyen szempontból akkor éri el maradéktalanul
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5. Összefoglalás

Tolna megye területfejlesztési koncepciója három átfogó célt rögzít, amelyeket hét stratégiai
cél alapoz meg. A koncepció tartalma részleteiben ennek a célrendszernek a kifejtését
gazdaságfejlesztés és a demográfiai, társadalmi vonatkozásokkal. Összességében a Koncepció
e két témakörre fókuszál. Az 1.1. „A megye gazdasági potenciáljának növelése, a vállalkozói

növekedési pályára állítását, az 1.2. „Társadalmi megújulás” átfogó cél a megyében feltárt

átfogó, stratégiai és kiemelt célok hatásainak vizsgálata szerint a célok megvalósulása nem jár
nézve. Amivel számolni kell, az a koncepcióban meghatározott fejlesztési elképzelések és

részben valósul meg.
A területfejlesztési koncepció összességében a helyzetfeltáró munka eredményeire építve jól
sorakoztat fel, jól felépített célrendszer keretében. A célok lényegiek, a kiemelt célok rövid

hatályos

tartalmi

követelmények

betartása

tartalmazza.
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mellett

készült.

A

Koncepció

kisebb

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 21. § (1)
bekezdése alapján a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben
meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint
koordinációs feladatokat lát el. Ezen törvényi rendelkezés, valamint a
területfejlesztésről és rendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban Tftv.)
13. § (1) bekezdése alapján biztosított felhatalmazás alapján, a Tolna Megyei
Önkormányzat a Tftv.13.§ (2) bekezdés b) pontjára tekintettel Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata bevonásával kidolgozza és elfogadja – az országos
területfejlesztési koncepcióval összhangban – Tolna megye hosszú távú
területfejlesztési koncepcióját. A 2012. szeptember 1-től felállított Területfejlesztési
Osztály a tervezésbe bevont más szervezetekkel együtt 2012. novemberre
elkészítette Tolna megye helyzetértékelését, melyet a Közgyűlés 2012. november
30-án fogadott el. Ez a szakmai anyag, dokumentum alapozta meg a Tolna Megyei
Területfejlesztési Koncepció elkészítését. Ezután a Tolna Megyei Önkormányzat
Hivatala a tervezési munka során a helyzetértékelésre alapozva a minisztériumi
útmutatást figyelembe véve meghatározta Tolna megye jövőképét, és elkészítette a
koncepció célrendszerét, melyet szakmai fórumokon volt lehetősége véleményezni a
partneri körnek. A koncepció így kialakult első munkaanyagát a közgyűlés 2013.
február 15-én fogadta el. 2013. február 28-ára elkészült a koncepció társadalmasítási
változata, mely ettől a dátumtól elérhető a megye honlapján. A társadalmasítás során
a beérkező vélemények (partnerektől és egyéb szervezetektől, magánszemélyektől)
figyelembevételére rendelkezésre álló, 45 napos határidőt a közgyűlés 2013. április
26-i döntésével 30 nappal meghosszabbította, tekintettel arra, hogy a határidő után is
jelentős mennyiségű, fajsúlyos vélemény érkezett a koncepció társadalmasítási
változatához. A Közgyűlés döntésének megfelelően a társadalmasítás 2013. május
15-én zárult le, azonban a területfejlesztési osztály munkatársai ezen időpont után
beérkező véleményeket, javaslatokat is igyekeztek figyelembe venni. A koncepciónak
a beérkezett javaslatokkal kiegészített, átdolgozott változata 2013. június 27-től
nyilvános a megye honlapján, valamint kiküldésre került a tervezésbe bevont
partnerek részére. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési
Osztályán dolgozó tervezők, valamint a tervezésbe bevont szerződött partnerek is
több alkalommal egyeztettek Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterével,
szakembereivel, bevonták a megyei jogú várost a tervezői munkába.
Végül az önkormányzatnak a tervezési munkák időtartamára szerződött partnere, a
HÉTFA Kutatóintézet, elvégezte a koncepció célrendszerének kiegészítését a 20142020-as európai uniós finanszírozási időszakra szóló operatív programok 3.0-ás
verziója alapján, mely során új elemekkel bővült a koncepció. Az operatív
programokhoz való igazítással 2013. november 15-ére alakult ki a dokumentum
jelenlegi formája.
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. §
(4) bekezdése értelmében a Tolna Megyei Önkormányzatnak a Tolna Megyei
Területfejlesztési Koncepciót elfogadás előtt állásfoglalás kérés céljából meg kell
küldeni a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek.
Az
1

önkormányzat a szakmai dokumentumot állásfoglalás kérése céljából 2013.
november 18-án megküldte Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter Úr részére. A
miniszteri állásfoglalás a rendelt elkészítéséig nem érkezett meg, ezért az abban
foglaltak ismertetésére a Közgyűlésen kerül sor.
A hatályos törvényi szabályozás értelmében a Tolna Megyei Területfejlesztési
Koncepció nem lehet ellentétes az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepcióban foglaltakkal. Az országos területfejlesztési dokumentumot e rendelet
készítéséig az Országgyűlés nem fogadta el, így az illeszkedés vizsgálatára csak
később, az országgyűlési elfogadást követően kerülhet sor.

Részletes indokolás
1. §
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a
Tftv. alapján 2012. január 1-től a megyei önkormányzatok váltak a területi tervezés
meghatározó szereplőivé. A korábbi öt területi szinthez képest a Tftv. két szintet
határoz meg: országos, megyei. A területfejlesztési feladatok területi szinten a
megyei önkormányzatok hatáskörébe kerültek. A megyék feladata elsősorban megyei
területfejlesztési tervezési dokumentumok elkészítése. A 2014-2020 európai uniós
finanszírozási időszakra való felkészülés jegyében új országos és területi (megyei)
területfejlesztési dokumentumok készítése vált szükségessé, amely az EURÓPA
2020 Stratégia mentén, ahhoz illeszkedve fogalmazza meg a stratégiai fejlesztési
célokat.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Tolna megye összes településére (109 település), illetve
annak közigazgatási határára. A rendelet a megyei (területi) programozáshoz rendelt
források felhasználásának alapját képezi, hiszen a tervezett megyei fejlesztéseknek
a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz illeszkedniük kell.

3. §
A területi tervezési munka megkezdése során Partnerségi tervet készítettünk,
melynek során a tervezési munkába közvetlenül bevont több mint 200 gazdasági
szervezet, civil szervezet és települési önkormányzat számára tettünk javaslatot,
fogalmaztunk meg fejlesztési célokat (átfogó és stratégiai célok, illetve lehetséges
prioritások). A megyei önkormányzat javaslatait ismertető konzultációs fórumnapokon
a tervezési munkába bevont partnerek elmondták saját javaslataikat. A
véleményekkel, javaslatokkal együtt elkészítettük a következő finanszírozási időszak
javasolt célrendszerét. A megyei szereplők, érintettek által visszacsatolt vélemények
jelentős mértékben megerősítették a helyzetértékelés során megfogalmazott
2

problémák fennállását és azok megoldási lehetőségeit, valamint rámutattak azokra a
megyei sajátosságokra (erősségekre) is, melyek elsősorban erőforrásként szolgálnak
majd az előttünk álló 2014-2020-as időszakban. Elkészítettük a Tolna Megyei
Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetésre szánt változatát. A 218/2009.
(X.6) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése alapján a területfejlesztési koncepció
társadalmi egyeztetésre szánt változatát megküldtük a véleményezésre jogosult
szerveknek. A 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 19. §-a értelmében a területfejlesztési
koncepció estében a véleményezésre 45 napot kell biztosítani.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a véleményezésre a törvényi előíráson
túlmenően további 30 napot biztosított. A 218/2009. (X.6) Korm. rendelet 22. §-a
alapján a társadalmasításról az alábbi rövid tájékoztatást adjuk:
A társadalmasítás során 53 érdemi vélemény érkezett, melyek közül 18 nem
koncepcionális, hanem projekt szintű javaslat volt. A Koncepciót közvetlenül érintő 35
érdemi javaslatból 34 véleményt beemeltünk a dokumentumba, egy véleményt csak
részben tudtunk elfogadni. Az érdemi véleményeket jelen indokláshoz csatolva
jelenítjük meg.
Nem alakult ki egyetértés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által tett
észrevételek, javaslatok közül egyes kérdésekben:
A minisztérium hiányosnak értékeli a megyében élő hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok, azon belül is a cigányság helyzetének javításával kapcsolatos
elképzeléseket, valamint hiányolja, hogy az anyagban nem jelennek meg a Nemzeti
Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia (NTFS) elemei. Észrevételezi továbbá, hogy a
Tolna megyében működő helyi nemzetiségi önkormányzatokat a fejlesztési terv
készítésébe érdemben be kell vonni és biztosítani kell az érintett országos
nemzetiségi önkormányzatok egyetértési jogát, valamint részletes észrevételeket is
tett a koncepcióban megjelenő tartalmi fejezetekhez.
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztálya részletesen
foglalkozott a minisztériumi észrevételekkel, álláspont az el nem fogadott
javaslatokról a következő:
Az elkészült koncepció a Társadalmi megújulás átfogó cél alatt kellő részletességgel
foglalkozik a megyében élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
felzárkóztatásával, ugyanakkor nem tesz különbséget az egyes nemzetiségekhez
tartózók között, nem alkalmaz pozitív diszkriminációt, éppen azért, mert a hátrányos
helyzetűek jelentős része ma már komplex társadalmi problémákkal küzd és ezt
átfogóan, nem pedig egyes nemzetiségekre szabottan kívánja kezelni. Az NTFS nem
része a koncepció által vizsgálandó nemzeti stratégiáknak, ugyanakkor az abban
megfogalmazott elemek, célkitűzések a koncepciónkban is megjelennek, még akkor
is, ha dokumentum részletes vizsgálatára a koncepció nem tesz utalást. A Közgyűlés
a tervezési munka megkezdésekor döntött a Partnerségi Tervről, vagyis azon
szervezetekről, akiket a tervezési munkába közvetlenül bevonunk. A Partnerségi
3

Tervben szerepel Tolna megye két területi nemzetiségi önkormányzata: a cigány és
a német. A tervezésben való szoros együttműködésről együttműködési
megállapodást kötöttünk 2013. január 17-én a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzattal, 2013. január 30-án pedig a Tolna Megyei Német Nemzetiségi
Önkormányzattal. Az elkészült szakmai anyagokat az érintett nemzetiségi
önkormányzatoknak rendszeresen megküldtük és bevontuk őket a társadalmi
egyeztetésbe. Az országos és területi nemzetiségi önkormányzatok egyetértési, vagy
véleményezési jogának biztosítása, a hatályos jogi szabályozás értelmében
(218/2009. Korm. rendelet 10. számú melléklete) nem előírás, így ennek
megkövetelését a megyei koncepció készítése során nem tartjuk indokoltnak. A
minisztérium a részletes észrevételek között olyan tartalmi részeket javasolt
beemelni a koncepcióba, melyek nem koncepcionális javaslatok, hanem stratégiai,
illetve operatív programba illeszthetőek majd a későbbiekben.

4. §
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv
tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük,
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm.
rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében a területi tervek javaslattevő fázisának
megalapozó munkarésze a kormányrendelet 9. számú mellékletében meghatározott
területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat. A Tolna megyei
Önkormányzat felkérésére a hatásvizsgálatokat 2013. november 15-ig a Pestterv Kft. a
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztályával együttműködve
elkészítette.
5.§
A Tolna Megyei Önkormányzat területfejlesztési és koordinációs feladatainak
ellátását támogató ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat, valamint a
Nemzetgazdasági Minisztérium és Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által a
megyei tervezést segítő iránymutatások a területfejlesztési koncepció elfogadására
2013. december 31-ig biztosítanak határidőt.
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