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TARTALOM 

1. 1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) 



Az OP-k pénzügyi keretei 

Összes forrás: 25,4  Mrd €  



Célja 
• Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása 

• Vállalkozásbarát város/településfejlesztés, az életminőség javításához szükséges helyi feltételek 
biztosítása 

• A térségi sajátosságoknak és szükségleteknek megfelelő, térségre szabott gazdasági fejlesztések 

• A térségek belső erőforrásaira építkező, azokat kibontakoztató gazdasági fejlesztések 

Célterület 
• EU besorolás szerint „kevésbé fejlett régiók”: az ország Budapesten és Pest megyén kívüli 

területe (18 megye) 

Kedvezményezettek 
• elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat 

Funkciója 
• a vidéki térségek fejlesztése, város-vidék kapcsolatok erősítése 
• a társadalmi-gazdasági szempontból leszakadó térségek fejlesztéséhez 

A megvalósítás 
• Területi szinteken megvalósított decentralizált programcsomagok 

• Előre tervezhető, ismert (dedikált) indikatív forráskeretek a területi szinteken 

• Közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD) összehangolt fejlesztések 

A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) 



TOP indikatív forráskeret 

PRIORITÁSTENGELYEK 
OP-n belüli 

arány 
Indikatív forráskeret  

(nemzeti társfinanszírozással) 

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

27,56 % 284,0 milliárd Ft 

2. Vállalkozásbarát , népességmegtartó 
településfejlesztés  

11,95 % 140,6 milliárd Ft 

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való 
áttérés kiemelten városi területeken  

12,70 % 191,3 milliárd Ft 

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése  

4,99 % 58,8 milliárd Ft 

 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, 
foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi 
együttműködés  

7,25 % 85,4 milliárd Ft 

6. Fenntartható  városfejlesztés a megyei jogú 
városokban 

31,42 % 368,3 milliárd Ft 

7. .Közösségi szinten irányított városi helyi 
fejlesztések (CLLD) 

4,13 % 43,4 milliárd Ft 

Összesen  100,0 % 1 171,8 milliárd Ft 



Önkormányzatok számára…(1) 

1. prioritás – Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatási helyzet 
elősegítésére 

 Célja: helyi gazdaságfejlesztés és az ahhoz kapcsolódó foglakoztatás növelése 
 Támogatást nyújt:  
• Önkormányzati gazdasági infrastruktúra – önkormányzati üzleti infrastruktúra és 

szolgáltatások fejlesztésére 
• Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztésre 
• Gazdaságfejlesztést, munkaerő mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztésre 
• A foglalkoztatás segítésére és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésére (óvodák, bölcsődék) 

2. prioritás – Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés  
 Célja: vonzó városi, települési környezet kialakítása, gazdaságösztönzés, fiatalok, népesség 

megtartása 
 Támogatást nyújt:  

• Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztésre 



3. prioritás – Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés 
kiemelten városi területeken 
Célja: a települési közlekedésfejlesztés és önkormányzati épületállomány energetikai 
korszerűsítése 

Támogatást nyújt:  
• Fenntartható települési közlekedésfejlesztésre 
• A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló 

energiaforrások részarányának növelésére 

4. prioritás – A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi 
együttműködés erősítése 
Célja:  önkormányzati intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának 
fejlesztése  
Támogatást nyújt:  
• Az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények, szociális intézmények szolgáltatási 

minőségének és infrastruktúrájának fejlesztésére, az elérhetőség javítására 
• Leromlott városi területek rehabilitációjára 

Önkormányzatok számára…(2)  



5. prioritás – Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi 
együttműködések és foglalkoztatás-ösztönzés 

 Célja:  a megyei gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási célú támogatások, a 
szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó közösségi, humán fejlesztések támogatása,  
a helyi identitás és kohézió erősítése 

Támogatást nyújt:  
• A térségi gazdaságfejlesztési prioritáshoz kapcsolódó foglalkoztatási célokra 

(foglalkoztatási paktumok) 
• Közösségi, humán fejlesztésekre 
• Helyi identitás és kohézió erősítésére (civil szervezetek  helyi identitással, kulturális 

örökséggel, településfejlesztéssel kapcsolatos programjaira) 

Önkormányzatok számára…(3) 



6.prioritás – Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 
Célja: a megyei jogú városok önkormányzatainak gazdasági és közszolgáltatási fejlesztése  
Támogatást nyújt: 
• Gazdasági környezetének fejlesztésére, foglalkoztatás növelésére  
• Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatéréséhez a gyermekellátási 

szolgáltatások fejlesztésére, bővítésére 
• Vállalkozói tevékenységek ösztönzésére a népesség megtartására városfejlesztési 

beavatkozásokkal 
• Fenntartható közösségi mobilitás elősegítő fejlesztésekre 
• Energiahatékonysági és megújuló energia fejlesztésekre 
• Közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztésére 
• A leromlott városi területeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek 

javítása  
• A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által 

foglalkoztatottak számának növelése 
• A leromlott városi területeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek 

javítására, a társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás növelésére 

 

 

 

Önkormányzatok számára…(3) 



7. prioritás - Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések  (CLLD) 
 
Célja:  
A LEADER tapasztalatok felhasználásával, a helyi kezdeményezésű fejlesztések a helyi 
közösségi összetartozás és identitástudat erősítése valamint a fiatalok helyben 
maradásának elősegítése érdekében 
 
Támogatást nyújt: a helyi fejlesztési stratégia (HFS) alapján 
• Közösségi terek, kulturális intézmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztésére 
• Helyi közösségfejlesztésre, kulturális és közösségi programokra 
• Helyi gazdaságfejlesztést segítő terekre és programokra 

Fókuszterület: 20-30 db városi CLLD tervezett 
 
Fő kedvezményezettek: Városi Helyi Akciócsoportok (HACS); közvetetten önkormányzatok, 
közintézmények, vállalkozások, civil szervezetek, egyházak 

Önkormányzatok számára…(4) 



2. Megyei és MJV tervezési 
folyamatok és feladatok 

 



 

 

 

 

A MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMAT SORÁN ELKÉSZÍTENDŐ 
DOKUMENTUMOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 



1. Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentum elkészítése (2012-ben elkészült) 
2. Megyei területfejlesztési koncepció elkészítése (2014. április végéig 

elkészült) 
3. Megyei területfejlesztési program elkészítése (2014. július 31-ig a 

miniszteri állásfoglalást megszerezte)  
4. A 2014-2020 közötti uniós programozási időszak tervezését segítő megyei 

integrált területi program elkészítése (határidő: 2014. okt. 31.) 
5. Partnerség biztosítása 
6. Területi koordináció ellátása 
7. Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése 

 
A tervezési folyamat fő célja, hogy annak végeztével a megyék sajátos fejlesztési 
szükségleteik alapján kijelöljék azokat a legfontosabb, TOP forrásokból, illetve ágazati 
OP-k forrásaiból finanszírozható kiemelt területfejlesztési célkitűzéseiket és 
fejlesztéseiket, amelyekre ráépülhet a fejlesztési projektcsomagok, projektek 
továbbfejlesztése, azaz azok tartalmi kidolgozása, részletezése. 

 

A MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMAT LÉPÉSEI 



A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK TERVEZÉSI FOLYAMAT 
LÉPÉSEI 

 

1. Megalapozó vizsgálat (helyzetfeltáró dokumentum) 
2. Megyei jogú város (és térsége) településfejlesztési 

koncepció elkészítése – BM koordinációban 
3. Megyei jogú város integrált településfejlesztési 

stratégia elkészítése (középtávú programok 
elkészítése) , meglévők felülvizsgálata, megújítása – 
BM koordinációban 

4. 2014-2020 időszak tervezését segítő megyei jogú 
város integrált fejlesztési program elkészítése az 
MJV-k TOP forráskeretére – október 31.  

5. Uniós forrásból támogatandó megyei jogú városokra 
vonatkozó projektötletek gyűjtése 
 



A MEGYEI/MJV ITP FELÉPÍTÉSE 



3. TOP 7. - Közösségvezérelt helyi 
fejlesztések (CLLD) 

 



Közösségvezérelt helyi fejlesztések 
alapjai és céljai 

A CLLD-k  elméleti  kiindulási pontjai 
• A már 20 éve meglévő LEADER programok (helyi tervezés) és URBAN és URBACT programok 

(partnerség) képezték az elméleti hátterét, valamint az a probléma, hogy az előző 
programozási ciklusokban az ERFA, ESZA, EMVA alapok felhasználását nem lehetett 
összehangolni (éles lehatárolások és elkülönítések).  

 

COM CLLD útmutató  2013-ban jelent meg DG AGRI és DG REGIO  közös kezdeményezésére 
• CLLD útmutató elérhetősége: http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/en/clld_en.cfm  

 

A városi CLLD megközelítés fő céljai: 
• Biztosítsa a fejlesztési stratégiákhoz szükséges infrastrukturális (ERFA, EMVA) és humán 

fejlesztések (ESZA) és tevékenységek összehangolását, valamint ehhez elegendő források 
mozgósítását 

• A lakosság és helyi szereplők (civilek, KKV) integráltabb bekapcsolása a fejlesztési folyamatokba 
(a partnerségen, folyamatos visszacsatoláson és kommunikáción keresztül) 

• Tevékenységek helyi szintű tervezése, közösségi jóváhagyása és egyes elemeinek végrehajtása, 
ezáltal a fejlesztések hatékonyabb beépülése a városok gazdasági és társadalmi vérkeringésébe 

 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/en/clld_en.cfm


CLLD keretében kezelhető lehetséges 
tématerületek  

 Kihívás Helyi fejlesztési stratégiák által nyújtott megoldás 

Növekvő munkanélküliség 

• Munkahelyteremtő beruházásokra való koncentráció 
• Új-típusú vállalkozások (szociális gazdaságok) támogatása 
• Fiatalokra való koncentráció (tanulás-munkába állás közötti átmenet) 

Piaci visszaesés 

• Meglévő cégek új piacokra való belépésének támogatása 
• Közbeszerzések használata 
• Rövid ellátási láncok megerősítése 
• Kreatív-klaszterek 

Magánfinanszírozás hiánya 
• Új pénzügyi eszközök felélesztése (garanciák és mikrohitelezési rendszerek) 
• Kivételes banki kapcsolatok kiépítése 

Közberuházások csökkenése • Uniós előfinanszírozás kérése 

Csökkenő állami bevétel-
növekedés 

• Közszféra szereplőivel való kapcsolatépítés (tanárok, szociális munkások) 
kiegészítő szolgáltatások fejlesztéséhez 

Szegénység és társadalmi 
kirekesztés 

• Társadalmi befogadást segítő helyi tervek támogatása 
• Közösségi szervezetek és önsegítő csoportok támogatása 

Klímaváltozás és alacsony szén-
dioxid-kibocsátásra való áttérés 

• Meglévő partnerségek szélesítése klímaváltozás és fenntarthatóság 
kapcsolatos helyi szakértelemmel bíró partnerek felé 

• Üvegházhatású gázok csökkentésére fókuszáló helyi és közösségalapú 
kezdeményezések támogatása 



A CLLD megközelítés előnyei  
 

1. A CLLD a kihívásokkal szembenéző embereket helyezi döntési pozícióba 
A stratégiák kidolgozását és a projektek kiválasztását helyi szervek végzik.  
Ez a CLLD legnagyobb előnye. 

2. A CLLD megoldás lehet a növekvő területi különbségekre, illetve speciális kihívásokra 

A helyi stratégiák ezentúl válaszolhatnak olyan kihívásokra, mint: társadalmi befogadás, 
klímaváltozás, romák és más hátrányos helyzetű csoportok szegregációja, fiatalok 
foglalkoztatottsága, városi depriváció, város vidéki kapcsolatok stb.  

3. A CLLD stratégiák rugalmasabbak más megközelítéseknél 
Egyszerre illetve egymáshoz szorosan hozzáillesztve képesek az infrastruktúra és humán 
oldali fejlesztéseket kezelni. 

4. A CLLD hatásköre szélesebb lett 
Számos lehetséges feladat (pl.: stratégiatervezés, projektgenerálás, projektfejlesztés, 
projektkiválasztás,  végrehajtási és pénzügyi feladatok, a helyi eredménynek 
disszeminációja) ellátásának lehetősége, a konkrétumokat még le kell tisztázni. 



A CLLD megközelítés előnyei  

5. A CLLD ágazatok és szereplők közötti kapcsolatokra épít 

A problémákat helyi környezetben tudja kezelni, lebontva a helyi fejlesztéseket 
akadályozó tényezőket (együttműködés különböző szintű és típusú igazgatási szervek, 
szervezetek, intézmények és területi egységek között) 

6. A CLLD időtálló változást idéz elő 

7. A CLLD-kben való részvétel széles és növekvő európai hálózathoz és kapcsolódó 
tapasztalatokhoz enged hozzáférést.  

Az újonnan alakuló partnerségek a már 20 éve meglévő LEADER és FARNET partnerségek 
és más uniós, nemzeti vagy regionális hálózatok által kidolgozott módszertanok, 
eszköztárak segítségét élvezhetik. 

8. A CLLD a helyi fejlesztések pénzügyileg is vonzó eszköze 

Helyi partnerségek a közösségek fenntarthatóságának kiépítését segítik, több uniós 
költségvetési cikluson keresztül;  

 
 

 

 



7.A A városi lakosság közösségi aktivitásának növelése a helyi közösségszervezés 
és kulturális kínálatbővítés segítségével (ERFA - infrastruktúra) 

  Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, illetve a helyi kulturális 
  örökséghez, hagyományokhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztés  közvetett 
  támogatása 
 
 

7.B A városi lakosság közösségi aktivitásának növelése a helyi közösségszervezés 
és kulturális kínálatbővítés segítségével (ESZA – programok és tartalommal 
megtöltés) 

  Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva 
 
 

Finanszírozó alap: ERFA (67%) és ESZA (33%) együttesen  

Rendelkezésre álló forrás: 43,4 Mrd Ft 

7. prioritás - Közösségi szinten irányított 
városi helyi fejlesztések  (CLLD) 



7.A Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése   

7.B Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva 

Célja: a városi helyi akciócsoportok – a közösség bevonásával – helyi fejlesztési stratégiáik alapján 
közösségi és kulturális tereinek rehabilitációját, ill. fejlesztését hajtsák végre, valamint a 
fejlesztéseket hasznosítsák társadalomfejlesztés és közösségépítő programok szervezésére   

 társadalmi kohézió erősítése és aktivitás növelése, valamint a helyi gazdaság  fellendülése 
érdekében 

Az intézkedés keretében megvalósítható fejlesztések:  
– Kulturális, közösségi terek fejlesztése  
– Szolgáltatás fejlesztése 
– A meglévő kulturális kínálat bővítése, modernizálása  

TOP kiírás további specifikumai: 
– városi területeken valósul meg, 
– kísérleti jelleggel,  
– korlátozott számban,  
– Helyi fejlesztési stratégiákra (HFS) alapozott és szakmai alapon kiválasztott fejlesztések 

segítségével 
 

7. prioritás - Közösségi szinten irányított 
városi helyi fejlesztések  (CLLD) 



A városi lakosság közösségi aktivitásának növelése a helyi közösségszervezés és 
kulturális kínálatbővítés segítségével.  

 

 

 

 • Integrált 

• Közösségközpontú 

• Alulról építkező 

• Helyi partnerségen alapuló 

Városfejlesztési programok 

• Egymással együttműködő 

• Önmagáért tenni akaró és tudó 

• Kezdeményező 

• Innovatív eszközökkel és képességekkel rendelkező 

Közösségek 

fenntartható 
települések 
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7. prioritás - Közösségi szinten irányított 

városi helyi fejlesztések  (CLLD) 



A városi lakosság közösségi aktivitásának növelése a helyi közösségszervezés és 
kulturális kínálatbővítés segítségével.  

 

 

 

 
•Bővülnek, megújulnak az érintett városok kulturális és/vagy 
közösségi terei 

•Bővül és javul a helyi kulturális  szolgáltatások  
infrastruktúrája és minősége 

Hely kulturális és közösségfejlesztés feltételei 
javulnak 

 

•Bővül és javul a helyi gazdaság követett infrastruktúrája és 
minősége 

•A helyi kulturális, kulináris hagyományokra és alapokra épülő helyi 
gazdasági tevékenységek folytatására nő az érdeklődés és egyre 
többen végzik 

Helyi gazdaságfejlesztés feltételei javulnak 
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7. prioritás - Közösségi szinten irányított 

városi helyi fejlesztések  (CLLD) 

fenntartható 
települések 



A közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) módszertana szerinti kettős kiválasztási kritérium: 
1. CLLD előírások (minimum követelmények) teljesítése 
2. A helyi fejlesztési stratégia minősége, integráltsága, többalapos finanszírozása és 

megvalósíthatósága +a  helyi fejlesztési stratégia összeállításában megvalósuló partnerség (helyi 
vállalkozói, civil és közszféra partnersége) 
 

Stratégiák kiválasztásának fő szempont:  
- A helyi stratégia és a térségben irányadó egyéb fejlesztési stratégiák teljesítéséhez való 

hozzájárulás  
- A költségvetési keret és a meghatározott célok elérésének aránya, összhangja 
- A beavatkozás integráltsága, innovatív jellege, újszerűsége 
- A helyi közösség aktivizálása, a célcsoport specifikus közösségfejlesztési, térségfejlesztési 

hatások   
- A stratégiák által megvalósított beruházások fenntarthatósága 
 
A végrehajtásra vonatkozó legfrissebb kormány rendelet: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet A 2014–
2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről 

7. prioritás - Közösségi szinten irányított 
városi helyi fejlesztések  (CLLD) 



Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztés 
Jó példa: Oakland Fruitval 

Alapproblémák: ifjúsági szociális és drog problémák, szemét és kevés zöld terület a 
városban 

1. Kiindulás: közösségi kezdemény (3000 aláírás és támogató levelek a problémák 
orvoslására: lakosok és szociális szervezetek) összefogása (FROSI)         

2. Helyi közigazgatás felfigyelt a problémára, támogatta a kezdeményezést 
 a program koordinátor kijelölése (FROSI) 

3. Részvételi tervezés: állampolgárok és szakmai és szociális szervezetek széleskörű 
bevonása az épített területük formálásába, a problémák feltárásba és megoldási 
javaslatok/programok kidolgozásába 

Főbb lépések: szereplők bevonása, információgyűjtés és terjesztés, bizalom és kooperációs 
mechanizmusok kiépítése, közösségi és szakmai tervezési folyamat összehangolása, 
források feltárása és előteremtés (támogatások, pályázatok magánforrások), megvalósítás 
(a lehető legtöbb helyen a közösség bevonásával) 

 



Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztés 
Jó példa: Oakland Fruitval 

4. Eredmények: magas színvonalú tervek és kivitelezés, amelyek beépítették a lakosság és 
szakmai szervezetek igényeit és szempontjait, az elkészült parkban közösségi programok 
szervezése, helyi források aktív becsatornázása a program finanszírozásába és 
támogatásába  

 



+1. Hasznos elméleti útmutatók a 
helyi tervezéshez és 

gyakorlatorientált jó példák 
gyűjteményei  



Jó példák és gyakorlatok I. 

• NTH gondozásában készülő Falu Város régió kiadványok 
(https://www.nth.gov.hu/hu/publikaciok/faluvarosregio), különösképpen a 2012 1-2. szám.: A gazdaság új 
terei: helyek, térségek, tájak,  amelynek fókusza az önkormányzati, illetve civil gazdaságfejlesztés és 
együttműködések lehetőségei 

• Az NGM és NTH gondozásában készült Területfejlesztési Füzetek, 
https://www.nth.gov.hu/hu/tevekenysegek/teruletfejlesztes/szakmai-eredmenyek-disszeminacioja, 
melyek elméleti és gyakorlati útmutatást is adnak    

• az Országgyűlés Hivatala megrendelésére készült a fenntarthatóság felé való átmenet jó példáit tartalmazó 
kutatás: http://humanokologia.tatk.elte.hu/?p=772. A kutatás teljes tartalma pdf formátumban letölthető 

• a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) Példát átadó gyakorlatok pályázata – a Legjobb 
Önkormányzati Gyakorlatok Programja; 

• a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) jó gyakorlat gyűjteménye: http://www.mnvh.eu/jogy; 

• az MNVH „Jó gyakorlatok a vidékfejlesztésben” című legfrissebb válogatása: 
http://www.mnvh.eu/node/588428; 

• A Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft által a 2014 januárig futó „Közösségi felzárkóztatás a 
mélyszegénységben élők integrációjáért” (TÁMOP 5.1.3) program, amely a www.melyszegenyseg.hu 
honlapon érhető el; 

• a NÉBiH Rövid Ellátási Lánc (REL) tematikus alprogramja által kezelt példák: 
http://elbs.hu/dokumentum/tudashalozat-kiepitese-es-fejlesztese/; 

• a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott „Útmutató Települési mezőgazdasági programok 
megvalósításához települési önkormányzatok vezetői részére” tervezési segédanyag a helyi 
(mező)gazdaság újjáépítésére; 
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Jó példák és gyakorlatok II. 

• a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) „Együttműködés a fenntartható 
helyi közösségekért - Módszertani segédlet és példatár EU projektek tervezéséhez” 
kiadványa. 

• Kisközösségi Programja, amely keretében Takács-Sánta András már több mint 50 
helyen végzett országjáró interjúzást, amelynek során az ökológiai 
fenntarthatóságra törekvő helyi, elsősorban közösségi kezdeményezések 
képviselőivel készítettek mélyinterjúkat szerte az országban: 
http://www.kiskozossegek.hu/terepmunka; 

• a Védegylet és az Átalakuló Wekerle közösség „Kisközösségek Átalakulásban” 
programja: http://kozossegek.atalakulo.hu/; 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 

 

Boros Szilárd 
Területi tervező-elemző 

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) 

Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 

E-mail: szilard.boros@nth.gov.hu 

tel: 0036-30-702-50-42; 061-795-2354 

Honlap: www.nth.gov.hu 


